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1 F…RORD

Denna uppsats avslutar fyra och ett halvt Œrs juridikstudier och Šr den fšrsta av den
hŠr storleksordningen som jag skrivit. Det har varit en inspirerande uppgift och jag
vill tacka min handledare Gšsta Westerlund. Jag vill ocksŒ tacka Marika Skytte som
underlŠttat fšrfattandet av uppsatsen pŒ ett antal sŠtt.

2 INLEDNING

2.1 AllmŠnt
Besittningsbegreppet Šr ett centralt begrepp bland fšrmšgenhetsbrotten i straffrŠtten.
NŠr man skall avgšra om ett brott begŒtts och hur det skall rubriceras mŒste man ta
stŠllning till besittningsfrŒgan. Besittningsbegreppet Œterfinns ocksŒ inom andra rŠttsomrŒden. Till besittningsbegreppet Šr ett flertal olika rŠttsverkninger knutna. Trots
det finns ingen definition av besittning i lagtext. Med hŠnsyn till detta tyckte jag att
det skulle vara intressant att undersška vad besittningsbegreppet innebŠr.

Besittningsbegreppet har till fšljd av sin allmŠnna definition frŠmst kommit att tolkas
genom praxis. StraffrŠttspraxis har i viss mŒn utvidgat besittningsbegreppets tillŠmpningsomrŒde1. Besittningsbegreppet har blivit ifrŒgasatt bl.a. i SOU 1983:50, dŠr det
fšreslogs att besittningsbegreppet skulle tas bort helt som rekvisit bland fšrmšgenhetsbrotten. Orsaken till att besittningsbegreppet enligt fšrslaget skulle utmšnstras
som rekvisit bland fšrmšgenhetsbrotten, var att det Šr oklart och dŠrmed vŒllade
problem i rŠttstillŠmpningen. Fšrslaget antogs dock inte. En annan anledning till kritik
av besittningbegreppet Šr att det Šr svŒrt att tillŠmpa i dagens datoriserade samhŠlle.
1

SOU 1983:50, s 64.
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Besittningsbegreppet Šr inte anpassat fšr sŒdana situationer. Detta har lett till att
besittningskravet har utgŒtt i bestŠmmelsen om olovligt brukande2.
2.2 Syfte och metod
Mitt syfte med uppsatsen Šr att redogšra fšr hur besittningsbegreppet behandlats i
doktrin och praxis, samt att utvŠrdera detta. I min undersškning har jag fšrsškt visa
inom vilka omrŒden en fastslagen praxis finns och inom vilka omrŒden rŠttslŠget Šr
mer osŠkert.

Det finns inte nŒgra bšcker som enbart behandlar besittningsbegreppet. Jag har lŠst
ett antal bšcker i straffrŠtt och Šven i civilrŠtt, eftersom besittningsbegreppet har sin
grund i civilrŠtten. DŠrutšver har jag lŠst ett antal artiklar och frŠmst noterade rŠttsfall
frŒn hovrŠtterna och HD.

2.3 AvgrŠnsningar
Besittningsbegreppet Œterfinns Šven inom andra rŠttsomrŒden Šn straffrŠtt, men jag
har koncentrerat mig pŒ den straffrŠttsliga bedšmningen av begreppet. De rŠttsfall
som tagits med i uppsatsen Šr dŠrfšr i huvudsak straffrŠttsliga.

Jag har valt att inte fšrdjupa mig i frŒgan om fastighetsbesittning, eftersom den i
mŒnga fall skiljer sig frŒn besittning till švrig egendom. Jag har heller inte gŒtt in pŒ
besittning till datorprogram och dŠrmed sammanhŠngande frŒgor. En annan avgrŠnsning Šr att jag frŠmst behandlat brott enligt brottsbalken och besittningsproblemen
som uppkommer i anslutning till dessa.

2.4 Disposition
Jag kommer inledningsvis att kortfattat redogšra fšr de olika syften som besittningsbegreppet fyller inom straffrŠtten. Genom detta vill jag bl.a. visa att en enhetlig tolkning av besittningsbegreppet Šr svŒr att uppnŒ. DŠrefter gŒr jag igenom brott dŠr
2

Se t.ex. prop 85/86:65 s 28-29.
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besittning ingŒr som rekvisit, fšr att peka pŒ den centrala roll som besittningsbegreppet har bland fšrmšgenhetsbrotten. Jag redovisar sedan fšr de olika typerna av besittning. Den allmŠnna genomgŒng som dŠrefter fšljer om vad som konstituerar en
besittning tycker jag Šr nšdvŠndig, trots att frŒgorna Œterkommer senare i uppsatsen
nŠr jag gŒr igenom rŠttspraxis angŒende besittning. Uppsatsens tyngdpunkt ligger pŒ
en genomgŒng av rŠttsfall pŒ de omrŒden dŠr besittningsbegreppet har stŠllt till extra
stora problem. Indelningen av problemomrŒden Šr inte helt systematisk, eftersom
liknande frŒgestŠllningar uppkommer pŒ flera olika stŠllen i uppsatsen. Enligt min
mening Šr dock besittningsbegreppet styrt av praktiska švervŠganden och lšsningar
som uppfyller dessa syften, att den valda indelningen Šr att fšredra.

2.5 Definitioner
Uttrycket besittning kan ges olika betydelser. NŠr jag anvŠnder uttrycket menar jag
alla sorters besittning. Jag anvŠnder inte uttrycken sjŠlvstŠndig och osjŠlvstŠndig
besittning.

NŠr jag hŠnvisar till ett kapitel i brottsbalken skriver jag inte ut att det Šr brottsbalken
som avses. Om ingen annan lagtext anges Šr det alltsŒ brottsbalken som jag hŠnvisar
till.

3 BESITTNINGSBEGREPPETS FUNKTION I STRAFFR€TTEN

Besittningsbegreppet ingŒr som rekvisit i flera av brotten i 8:e och 10:e kapitlet. 8:e
kapitlets huvudbrott stšld utmŠrks av ett angrepp pŒ frŠmmande maktsfŠr, vilket
innebŠr att gŠrningsmannen genom sitt fšrfarande skall begŒ en besittningskrŠnkning.3
Angreppet riktar sig i fšrskingringsbrottet dŠremot mot egen maktsfŠr och ansvar fšr
fšrskingring kan bara bli aktuellt om gŠrningsmannen haft egendomen i sin besittning.4
3

Kommentar till brottsbalken, s 323.
A a s 500 och s 502.
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I en jŠmfšrelse mellan dessa brott framgŒr besittningsbegreppets betydelse tydligt,
enligt min mening. Besittningsbegreppet fungerar som en skiljelinje mellan olika fšrmšgenhetsbrott. I och med att besittningsbegreppet har den betydelsen vill jag redan
hŠr pŒpeka vŠrdet av att besittningsbegreppet tillŠmpas konsekvent. I straffrŠtten bšr
alla rekvisit tillŠmpas konsekvent, eftersom fšrutsebarheten om hur ett visst handlande kommer att bedšmas minskas betŠnkligt om ett uttryck ges olika betydelser i olika
sammanhang. Flera fšrfattare pŒpekar dock att tolkningen av besittningsbegreppet Šr
olika mellan straffrŠtt och civilrŠtt. Det beror pŒ att begreppet fyller olika syften.5 I
det fšljande skall jag fšrsška utreda vilka syften som besittningsbegreppet fyller. Ett
har jag redan pŒpekat, att Œstadkomma en systematik bland fšrmšgenhetsbrotten.6

Ett av besittningsskyddets syften Šr att skydda ŠganderŠtten. Besittningsbegreppet
skyddar dock i mŒnga fall alla besittare till en sak, oavsett om besittningen Šr legitim
eller inte. Det beror bl.a. pŒ att regler om besittningsskydd kan bli effektiva fšrst om
de Šr allmŠnna, d.v.s. gŠller fšr alla som besitter en sak oberoende om denne har rŠtt
dŠrtill. Det skulle annars bli en tung bšrda fšr besittaren att i alla lŠgen tvingas bevisa
sin rŠtt till egendomen.7 Ett annat syfte bakom besittningsskyddet Šr att samhŠllet
vill fšrbehŒlla domstolar och exekutiva myndigheter rŠtten att rubba en besittning.
Denna funktion framgŒr tydligt i brottet sjŠlvtŠkt, eftersom gŠrningsmannen i de fallen
har materiell rŠtt till egendomen men det inte anses vara šnskvŠrt att han Œtertar besittningen pŒ eget bevŒg, utan istŠllet Šr hŠnvisad till domstolar och exekutiva myndigheter.8 SjŠlvtŠkt skyddar Šven, i likhet med brottet egenmŠktigt fšrfarande, besittningen som sŒdan.9 €ven stšldbrottet kan sŠgas skydda besittningen till egendom,
men straffbelŠgger dock inte bara en besittningskrŠnkning utan Šven ett annat olovligt
tagande. Ett exempel pŒ ett sŒdant tagande Šr tagande av fšremŒl som nedlagts i eller

5

Jareborg, s 32, Bengtsson, Om fastighetsbesittning och besittningsrubbning, Festskrift till Thornstedt framfšrallt s 101, UndŽn, Svensk sakrŠtt s 28, HŒstad, s 53.
6
Jfr. Bengtsson, Om fastighetsbesittning och besittningsrubbning, Festskrift till Thornstedt, s 117.
7
UndŽn, Svensk sakrŠtt, s 29-31.
8
A a s 30-31. Se Šven BrP 16:6.
9
Kommentar till brottsbalken, s 373.
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anbragts pŒ grav10. I stšldbrottet kommer framfšrallt ŠganderŠtten i fokus, bl.a. genom kravet pŒ att det tillgripna skall tillhšra annan.

NŠr det gŠller fšrskingring och olovligt fšrfogande Šr inte besittningsbegreppets funktion densamma som i ovan nŠmnda brott. I dessa brott Šr det inte frŒga om ett besittningsskydd. Besittningens funktion Šr istŠllet att besittning av egendom som annan
har rŠtt till ger upphov till en skyldighet att tillvarata egendomen.

Som synes kan besittningsbegreppet ha olika syften Šven inom straffrŠtten. Detta
innebŠr problem att tillŠmpa begreppet enhetligt. Dessa problem har ocksŒ, som
tidigare nŠmnts, en bakgrund i samhŠllsutvecklingen. En ytterligare anledning till problemen med att tillŠmpa besittningsbegreppet konsekvent kan vara att mŒnga olika
typer av egendom Šr fšremŒl fšr en besittningsbedšmning i straffrŠtten. Som jag pŒpekat ovan finns det dock starka intressen inom straffrŠtten som talar fšr en enhetlig
tolkning av begreppet. Om sŒ verkligen skett i praxis behandlas nedan.

4 BROTT D€R BESITTNING ING•R SOM REKVISIT

Nedan fšljer en genomgŒng av de viktigaste brotten dŠr besittning ingŒr som rekvisit.
Jag har Šgnat huvudbrotten, stšld och fšrskingring, mest utrymme.

4.1 Stšld
Genom rekvisitet olovligt tagande dras en tydlig grŠns mellan stšldbrottet och fšrskingringsbrottet. Ett olovligt tagande av sak kŠnnetecknar stšldbrottet.11 Ett tagande
sker dŒ gŠrningsmannen till att bšrja med inte har saken i sin ensambesittning men
genom tagandet fšrsŠtter sig i besittning av egendomen. Ett tagande sker ocksŒ dŒ
gŠrningsmannen utesluter en annan sambesittare frŒn besittningen till saken, vilket
10

A a s 325.
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innebŠr att ett tagande kan ske Šven om gŠrningsmannen hade sambesittning till saken
innan tagandet.12 Rekvisitet tagande innebŠr inte ett krav pŒ tagande i egna hŠnder.13
Ett tagande av sak som inte Šr i nŒgons besittning kan vara stšld, fšrutsatt att tagandet Šr att bedšma som olovligt. Det Šr inte fallet med t.ex. res derelicta.14 Kravet pŒ
att ett tagande skall vara olovligt innebŠr att ett tagande med samtycke inte Šr straffbart som stšld. €ven ett medgivande befriar frŒn ansvar fšr stšld, och pŒ ett sŒdant
stŠlls det lŠgre krav Šn pŒ ett samtycke. Det avgšrande fšr om ett medgivande har
getts Šr om den som givit det Šr infšrstŒdd med att saken tas.15
Genom rekvisit tillŠgnelseuppsŒt tidigarelŠggs fullbordanspunkten fšr brottet, i och
med att en tillŠgnelse inte behšver ha skett.16 Tillgrepp av nŒgot som bara Šr avsett
att anvŠndas under en kort period har inte skett med tillŠgnelseuppsŒt. TillŠgnelseuppsŒt fšreligger inte heller om gŠrningsmannen slŠnger bort egendomen eller fšrstšr
den.17 UppsŒtet skall fšreligga vid sjŠlva tillgreppet.
Det grundlŠggande kravet som uppstŠlls pŒ ett stšldobjekt Šr att det ska vara ett
konkret fšremŒl. Det innebŠr att immateriella ting inte kan tas. Fastigheter kan inte
heller vara stšldobjekt.18 Att stšldobjektet skall tillhšra annan innebŠr att ett olovligt
tagande av en sak som gŠrningsmannen Šger inte Šr stšld. Kravet pŒ att det olovliga
tagandet skall innebŠra skada betyder att ett tagande av ett vŠrdelšst fšremŒl inte Šr
stšld. NŠr det gŠller saker som har ett affektionsvŠrde kan dessa utgšra stšldfšremŒl
under fšrutsŠttning att det finns nŒgon som Šr villig att kšpa dem. Saker som inte har
ett legalt fšrmšgenhetsvŠrde som t.ex. narkotika kan inte utgšra stšldobjekt.19 I fšrarbetena sas att alla sorts vŠrdepapper kan vara fšremŒl fšr stšld, sŒ Šven sparbanksbšcker.20

11

Kommentar till brottsbalken, 324.
Jareborg, s 35.
13
Kommentar till brottsbalken, s 334.
14
A a s 325 och 334.
15
Jareborg, s 38.
16
Kommentar till brottsbalken, s 339-340.
17
Kommentar till brottsbalken, s 341-342.
18
A a s 336.
19
A a s 342-343.
12
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4.2 Tillgrepp av fortskaffningsmedel
Brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel infšrdes pŒ en hemstŠllan av lagrŒdet, vilken
framfšrdes eftersom det i mŒnga fall Šr tydligt att tillŠgnelseuppsŒt saknas hos personer som tillgripit fortskaffningsmedel fšr en kortare fŠrd. Brottet Šr subsidiŠrt i fšrhŒllande till stšld. Fšr att ansvar skall kunna bli aktuellt krŠvs att nŒgon olovligen
tager och brukar motorfordon eller annat motordrivet fortskaffningsmedel som tillhšr
annan.21 Likheterna med stšldbrottet Šr mŒnga och vad gŠller rekvisiten olovligen
tager och tillhšr annan hŠnvisar jag till framstŠllningen angŒende stšld. Fšrutom kravet
pŒ att egendomen skall tagas finns det ett krav att egendomen skall brukas. Brottsobjektet Šr begrŠnsat i stadgandet. Cykel som inte Šr motordriven omfattas inte, dŒ kan
istŠllet ansvar fšr egenmŠktigt fšrfarande bli aktuellt.22

4.3 EgenmŠktigt fšrfarande
EgenmŠktigt fšrfarande Šr i fšrhŒllande till stšld ett underordnat brott. I det hŠr brottet kommer besittningsskyddet i fšrgrunden. Det finns tre fall av egenmŠktigt fšrfarande, tillgrepp, besittningsrubbning utan tillgrepp och motvŠrn.23

Tillgreppsfallet innebŠr att nŒgon olovligen tager och brukar nŒgot eller eljest tillgriper
det. Rekvisitet tillgrepp Šr det samma som i stšldbestŠmmelsen. En skillnad gentemot
stšld Šr dock att egendomen inte behšver tillhšra annan och att skada inte behšver
uppkomma. En ytterligare skillnad Šr att det inte finns nŒgot krav pŒ tillŠgnelseuppsŒt i bestŠmmelsen om egenmŠktigt fšrfarande.24 Besittningsrubbning utan tillgrepp
exemplifieras i lagtexten med att gŠrningsmannen anbringar eller bryter lŒs. Besittningen behšver inte uteslutas genom ŒtgŠrden utan det rŠcker med att den rubbas. En
besittningsrubbning innebŠr att det blir svŒrare att fšrfoga šver en sak i ens besittning.
Andra exempel Šn de ovan nŠmnda Šr att flytta runt bšckerna i ett bibliotek och att

20

SOU 1940:20, s 98.
Kommentar till brottsbalken, s 370.
22
A a s 370.
23
A a s 373.
24
A a s 375.
21
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flytta en bil.25 Ett annat exempel Šr olovlig parkering pŒ privat parkeringsplats, NJA
1970 s 29. Ett annat fall av egenmŠktigt fšrfarande Šr motvŠrnsfallet. Det innebŠr att
gŠrningsmannen hindrar nŒgon i dennes rŠtt att kvarhŒlla eller taga nŒgot.

4.4 SjŠlvtŠkt
SjŠlvtŠkt Šr en privilegierad form av egenmŠktigt fšrfarande. Fšr att ett fšrfarande
skall bli bedšmt som sjŠlvtŠkt och inte som egenmŠktigt fšrfarande krŠvs att gŠrningsmannen har rŠtt till egendomen, vars besittning han olovligen rubbat. Det Šr inte
tillrŠckligt att han Šr Šgare till saken.26

4.4.1 Laga sjŠlvtŠkt
I vissa fall Šr Œtertagandet att bedšma som laga sjŠlvtŠkt, och bestraffas alltsŒ inte
trots att en besittningsrubbning sker genom Œtertagandet. Om den som rubbat besittningen innan Œtertagandet skett, Šr lšsker man, d.v.s. lšsdrivare, eller kan misstŠnkas
fšr att vilja rymma Šr fšrutsŠttningarna fšr laga sjŠlvtŠkt uppfyllda enligt 16¤ i SL:s
promulgationslag punkt 6. Ett Œtertagande Šr lovligt oavsett vem gŠrningsmannen Šr
om egendomen Œtertas Œ fŠrsk gŠrning. Fšr att Œtertagandet skall bedšmas ske Œ fŠrsk
gŠrning krŠvs att inte alltfšr lŒng tid fšrflutit.27 €ven i detta stadgande intar besittningsbegreppet en framtrŠdande roll. Stadgandet blir bara aktuellt om en besittningsrubbning skett, vilket betyder att om gŠrningen som fšregŒtt Œtertagandet Šr fšrskingring eller bedrŠgeri finns ingen rŠtt till laga sjŠlvtŠkt.28

4.5 Fšrskingring
De kriminalpolitiska skŠlen till bestraffning av fšrskingring Šr det fšrtroendefšrhŒllande som finns mellan gŠrningsmannen och huvudmannen.29 I fšrskingringsbrottet
skiljer man pŒ sakfšrskingring och penningfšrskingring. UtmŠrkande fšr sakfšrsking25

Jareborg, s 122-123.
Kommentar till brottsbalken, s 380-382.
27
Kommentar till brottsbalken, s 378.
28
A a s 377-378.
26
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ring Šr att gŠrningsmannen har en speciefšrpliktelse, vilket innebŠr att han Šr skyldig
att utge just den egendomen han mottagit. Om mottagaren har anfšrtrotts en penningsumma med skyldighet att hŒlla den avskild Šr det en speciefšrpliktelse. Penningfšrskingraren dŠremot Œvilar det en genusfšrpliktelse.30 I och med att brottsobjekten Šr
av olika natur bestŒr den typiska fšrskingringshandlingen ocksŒ av olika fšrfaranden.31
Besittning anses den ha som har rŠttslig fšrfoganderŠtt eller fysisk rŒdighet šver egendomen. BŒde en ensambesittning och en sambesittning uppfyller besittningskravet i
fšrskingringsbestŠmmelsen. Om gŠrningsmannen innehar egendomen i sambesittning
och brottet riktar sig mot sambesittaren innebŠr fšrfarandet en besittningskrŠnkning,
och dŠrfšr blir istŠllet ansvar fšr tillgreppsbrott aktuellt i sŒdana situationer. €ven
fastigheter kan besittas och utgšr dŠrmed mšjliga fšrskingringsobjekt.32 I fšrskingringsbestŠmmelsen uppstŠlls krav pŒ att gŠrningsmannen skall ha fŒtt egendomen i sin
besittning fšr annan p.g.a. avtal, allmŠn eller enskild tjŠnst eller dylik stŠllning.33 Anledningen till att det i fšrskingringsbestŠmmelsen stŠlls krav pŒ att egendomen skall ha
anfšrtrotts i besittning fšr annan Šr att sŒdana fall typiskt sett utmŠrks av ett fšrtroendefšrhŒllande.34
Om det Šr frŒga om en speciefšrpliktelse Šr tillŠgnandet av saken fšrskingringshandlingen och redan i och med det kan gŠrningsmannen straffas, om de andra rekvisiten Šr
uppfyllda. Exempel pŒ tillŠgnande Šr fšrbrukande av egendomen, fšrsŠljning av egendomen eller annat avhŠndande.35 Om pengar som mottagits med skyldighet att hŒllas
avskilda sammanblandas med egna medel kan redan detta utgšra en fšrskingringshandling.36 I fall som dessa aktualiseras dock redovisningslagen. Mottagaren av pengar kan enligt redovisningslagen genomfšra ett avskiljande av de mottagna pengarna,
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med verkan att huvudmannen fŒr separationsrŠtt till pengarna. Redovisningslagen
fšreskriver att medel som avskiljts utan dršjsmŒl frŒn mottagandet skall vara fšrbehŒllna huvudmannen. Ett avskiljande utan dršjsmŒl jŠmstŠlls med ett direkt avskiljande, vilket innebŠr att medel som avskilts utan dršjsmŒl anses vara identiska med de
mottagna. Vad som Šr ett avskiljande utan dršjsmŒl beror enligt fšrarbetena pŒ omstŠndigheterna i det sŠrskilda fallet.37 Redovisningslagen ger Šven separationsrŠtt Œt
huvudmannen fšr medel som avskilts senare under fšrutsŠttning att mottagaren var
solvent dŒ avskiljandet skedde. Detta utesluter dock inte ansvar fšr sakfšrskingring
enligt Wennberg, eftersom brottet kan ha fullbordats redan innan avskiljandet skett.
Det Šr fallet om mottagaren inte hade vilja eller inte hade fšrmŒga att betala skulden
vid fšrfogandet.38 I praktiken blir antagligen ansvar fšr olovligt fšrfogande aktuellt i
dessa fall, med hŠnsyn till svŒrigheten att bevisa att ofšrmŒga eller ovilja att betala
funnits vid fšrfogandet. Det kan dessutom enligt min mening ifrŒgasŠttas varfšr ett
fšrfogande šver de anfšrtrodda medlen sker, om det samtidigt finns en fšrmŒga att
betala redovisningsskulden. SeparationsrŠtt tillkommer Šven huvudman vars medel Šr
omedelbart tillgŠngliga fšr avskiljande.39

Den ursprungliga fšrpliktelsen att Œterge eller redovisa fšr egendom kan genom surrogation gŒ šver till en annan egendom. Surrogation kan ske dŠr det fšreskrivs i lag och
avtal att egendom som trŠder i den mottagna egendomens stŠlle skall anses vara surrogat.40 €ven i andra situationer kan surrogation bli aktuellt.41
Vad gŠller penningfšrskingring ser fšrskingringshandlingen annorlunda ut. Eftersom
mottagaren inte Šr fšrpliktad att hŒlla egendomen avskild och lovligen kan fšrfoga
šver den, Šr fšrskingringshandlingen inte knuten till fšrfogandet šver den mottagna
egendomen. Fšrskingringshandlingen bestŒr i att gŠrningsmannen ŒsidosŠtter vad han
har att iaktta fšr att kunna uppfylla sin redovisningsplikt.42 Wennberg menar att det
37
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kan ske pŒ tvŒ sŠtt. Dels genom att gŠrningsmannen uttrycker en vilja att inte redovisa och dels genom att han fšrsŠtter sig i en situation dŠr han inte kan redovisa. I det
fšrsta fallet spelar mottagarens solvens ingen roll, medan den i det andra fŒr en avgšrande betydelse.43

€ven angŒende penningfšrskingring aktualiseras redovisningslagen. Till skillnad frŒn
vad gŠller sakfšrskingring kan Šven ett fšrsenat avskiljande av de mottagna medlen
befria mottagaren frŒn ansvar. Enligt redovisningslagen ger ett avskiljande som sker
med dršjsmŒl huvudmannen separationsrŠtt till medlen som avskilts, under fšrutsŠttning att mottagaren var solvent dŒ avskiljandet skedde. Om mottagaren Šr solvent dŒ
han fšrbrukar den anfšrtrodda egendomen, men senare blir insolvent och inte kan
betala kan han bestraffas fšr fšrskingring. Det som bestraffas Šr dŒ hans underlŒtenhet
att avskilja medel enligt redovisningslagen nŠr hans ekonomi bšrjat gŒ šver styr, och
inte den tidigare underlŒtenheten att avskilja medel eller fšrbrukandet av den anfšrtrodda egendomen.44 Mottagaren av anfšrtrodda medel har en skyldighet att under
innehavets gŒng aldrig sŠtta det mottagna vŠrdet i fara. Denna skyldighet finns redan
innan skulden Šr fšrfallen, eftersom fordran nŠr som helst kan aktualiseras.45 Brottet
kan med andra ord fullbordas redan innan skyldigheten att utgiva medlen uppkommit.
GŠrningen skall innebŠra fšrmšgenhetsšverfšring, d.v.s. skadan och vinningen skall
vara tvŒ sidor av samma fšrhŒllande. Fšrmšgenhetsšverfšringen skall fšreligga vid
tidpunkten fšr gŠrningen.

46

Vinningen skall tillkomma mottagaren eller annan han

med direkt uppsŒt bereder vinning och skadan skall drabba den berŠttigade, d.v.s.
huvudmannen.47 Det rŠcker med att avsevŠrd risk fšr skada kan ha uppkommit fšr att
skaderekvisitet skall vara uppfyllt.48 En verkstŠlld kvittning kan leda till att skada
inte anses ha uppkommit.49
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4.5.1 Fšrskingringsstadgandets motsŠttning vad gŠller besittningsbegreppet
AngŒende penningfšrskingring skyddas vŠrdet av egendomen snarare Šn egendomen i
sig, medan besittningen Šr knuten till egendomen. Genom detta uppstŒr problem som
Šr ett resultat av brottskonstruktionen. Den egendom som anfšrtrotts kan lovligen
vara avhŠnd dŒ fšrskingringshandlingen sker och besitts alltsŒ inte lŠngre. 50 Att anse
att det finns ett krav pŒ att just den anfšrtrodda egendomen skall besittas strider,
enligt min mening, mot syftet med infšrandet av penningfšrskingring, eftersom det fšr
att avgšra om sŒ skett krŠvs att den mottagna egendomen kan identifieras.

Vad avser besittningen egentligen i dessa fall? Det gŒr att hŠvda att surrogation har
skett genom att de mottagna medlen har ersatts av andra medel. Det Šr mšjligt sŒ lŠnge
surrogatet Šr pengar eller dylik egendom men om surrogatet Šr fšrbruknings-varor eller
en del i en sak uppstŒr problem. Det Šr dŠrfšr i mŒnga fall olŠmpligt att tala om surrogation. En annan mšjlighet Šr att tala om besittningen till ett vŠrde, vilket innebŠr att
den redovisningsskyldige Šr skyldig att hela tiden besitta ett vŠrde motsvarande det
anfšrtrodda. Lšsningen har fšrdelen att det som besitts blir identiskt med det som
bestŠmmelsen skyddar. Problemet Šr om det verkligen Šr mšjligt att besitta ett vŠrde.
Fšr denna lšsning finns ett visst stšd i fšrarbetena.51 Vad gŠller sakfšrskingring uppstŒr inte problem av detta slag. Att tala om besittning av ett vŠrde Šr att utstrŠcka
besittningsbegreppet lŒngt. Brottskonstruktionen fšrutsŠtter dock ett vitt tolkat
besittningsbegrepp.

4.6 Olovligt fšrfogande
Olovligt fšrfogande Šr ett underordnat brott i fšrhŒllande till fšrskingring. Genom
kravet pŒ att annans ŠganderŠtt eller sŠkerhetsrŠtt skall ha krŠnkts omfattas inte en
rŠtt till viss myckenhet, utan bara rŠtt till en viss egendom.52 Vad gŠller pengar omfattas bara sŒdana pengar som erhŒllits med skyldighet att hŒllas avskilda. Praxis har
50
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den egna fšrmšgenheten med vilka de mottagna medlen sammanblandats.
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tolkat detta begrepp ganska generšst.

53

€ven angŒende detta brott krŠvs att gŠr-

ningsmannen har saken i sin besittning. De besittningsbedšmningar som uppkommer
fšr det hŠr brottet Šr likartade med dem som uppkommer fšr sakfšrskingring. Ett
exempel pŒ olovligt fšrfogande Šr dŒ nŒgon av misstag fŒtt fšr mycket pengar utbetalt
till sig. Mottagaren av pengarna anses skyldig att utan dršjsmŒl avskilja motsvarande
belopp. Gšrs inte det kan han dšmas fšr olovligt fšrfogande. En fšrutsŠttning Šr dock
att han upptŠckt att han fŒtt fšr mycket utbetalt till sig innan tidsfristen fšr avskiljande utan dršjsmŒl gŒtt ut.54 Fšr att ansvar fšr olovligt fšrfogande ska bli aktuellt
krŠvs, till skillnad frŒn fšrskingring, ingen fšrmšgenhetsšverfšring och inte heller att
egendomen innehas fšr annan.55

5 OLIKA SORTERS BESITTNING

Det enklaste exemplet pŒ besittning Šr nŠr nŒgon ensam innehar en sak i sin direkta
besittning. Besittning anses dock fšreligga i mŒnga fler fall. Fšrutom ensambesittning
som utmŠrks av att det Šr en person som har den rŒdighet som krŠvs fšr att en besittning skall fšreligga, har ibland flera personer besittning till en sak. Jag kommer att ge
en šversiktlig fšrklaring till olika sorters besittning.

5.1 Sambesittning och gemensam besittning
Besittningen kan delas av flera personer om flera uppfyller de krav som stŠlls pŒ en
besittning. Exempel pŒ sambesittning Šr Škta makars besittning till mšbler som finns i
deras gemensamma hem56. Beckman menar att sambesittning Šven uppkommer mellan
fastighetsŠgaren och Šgaren av lšs egendom, om t.ex. avstŠmplade och kšpta trŠd
lŠmnats pŒ fastighetsŠgarens mark. FastighetsŠgarens besittning Šr dock av svagare
52
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art, vilket innebŠr att han inte har besittningsskydd i fšrhŒllande till Šgaren av den lšsa
egendomen.57 AngŒende denna problematik Œterkommer jag i det fšljande. Jag delar
inte Beckmans Œsikt. Det finns Šven rŠttsfall som i viss mŒn motsŠger denna instŠllning, t.ex. NJA 1956 s 140 och NJA 1966 s 107.

Inom civilrŠtten skiljer man mellan sambesittning och gemensam besittning. Skillnaden
mellan dem Šr att sambesittning innebŠr att varje besittare kan utšva rŒdighet šver
egendomen ensam, medan besittare till egendom i gemensam besittning bara kan utšva
rŒdigheten šver egendomen tillsammans. Om tvŒ makar innehar ett bankfack som de
kan nyttja utan den andres medverkan fšreligger sambesittning. Om de dŠremot bara
kan šppna bankfacket gemensamt, t.ex. om det krŠvs tvŒ nycklar och de har varsin
fšreligger gemensam besittning. I den straffrŠttsliga bedšmningen spelar det ingen roll
om det Šr att anse som sambesittning eller gemensam besittning.58

5.2 Omedelbar och medelbar besittning
Det gšrs ocksŒ en distinktion mellan omedelbar och medelbar besittning. Uttrycket
medelbar besittning Šr fšremŒl fšr lite olika tolkningar. Inom konkursrŠtten anses en
medelbar besittning kunna uppkomma fšr den som har rŠtt att fŒ ut egendom, om den
omedelbara besittaren Šr villig att ge ut egendomen.59 Medelbar besittning har bl.a.
ansetts uppkomma fšr Šgaren till en travhŠst som Šr i trŠnarens omedelbara besittning, NJA 1984 s 132. Jareborg uttalar angŒende denna typ av besittning att det inte
Šr frŒga om besittning i den mening vi hŠr talar om, utan om en rŠtt att ŒterfŒ besittningen till saken.60 Jag instŠmmer i Jareborgs Œsikt. Beckman anser dock att detta
begrepp finns Šven inom svensk straffrŠtt.61 €ven HŒstad gšr gŠllande att det finns
en medelbar besittning av denna typ. HŒstad uttalar inget om detta begrepp skall
anses gŠlla inom straffrŠtten ocksŒ.62
57
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UndŽn kritiserar det vidstrŠckta medelbara besittningsbegreppet som ett konstruerat
begrepp fšr att rent formellt kunna behŒlla besittningsrekvisitet.63 Att tillmŠta en rŠtt
att fŒ ut en sak betydelse i besittningsbedšmningen Šr, enligt min Œsikt, att ge rŠttigheten fšr stor betydelse i en bedšmning av om ett fšrfarande Šr straffbart. Besittningsbedšmningen tar, nŠr det gŠller ett sŒdant medelbart besittningsbegreppet, sin utgŒngspunkt i om en rŠtt till saken existerar. Besittningsbedšmningen kommer genom
detta inte att bero pŒ de faktiska yttre omstŠndigheterna mellan saken och den pŒstŒdde besittaren, utan pŒ den materiella rŠtt som Šr upplŒten till saken.

Problemet med denna bestŠmning av begreppet Šr att det krŠvs en rangordning mellan
olika besittare, annars skulle den omedelbara besittaren som vŠgrar lŠmna ut saken till
sakens Šgare, den medelbara besittaren, begŒ ett tillgreppsbrott. Fšljaktligen anser
ocksŒ Beckman att mellan medelbar besittning och omedelbar besittning finns en
rangordning64. PŒ detta vis skapas ett besittningsskydd pŒ olika nivŒer och med olika
innebšrder. Att sŒ sker Šr enligt min mening inte šnskvŠrt. I kommentaren till Brottsbalken och av Jareborg uttalas dŠremot att omedelbar besittning utesluter medelbar
besittning.65 Om nŒgon medtagit en vŠska till annans bostad anses denna vŠska vara i
den besškandes omedelbara besittning. Om den medelbare besittaren tar vŠskan begŒr
han dŠrfšr stšld.66

Ett exempel pŒ medelbar besittning, Šven enligt straffrŠttslig bedšmning, Šr att den
som besitter en lokal i normala fall Šven besitter egendom i lokalen och att den som
innehar nycklarna till en bil vanligen besitter bilen. I samma anda Šr Šven besittningen
av ett bankfack genom nycklar en medelbar besittning.67 Fšr att en medelbar besittning šverhuvudtaget skall anses fšreligga fŒr inte alltfšr pŒtagliga hinder i rŒdigheten
63
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finnas. Efter den medelbare besittarens šnskemŒl skall den medelbara rŒdigheten kunna švergŒ i omedelbar kontroll.68

5.3 BesittningsbitrŠden
Det finns situationer dŠr en person innehar en sak under fšrhŒllanden som har stora
likheter med en besittares innehav av egendom, men dŠr personen ifrŒga ŠndŒ inte
anses besitta egendomen. Dennes besittning Šr inte en sjŠlvstŠndig besittning och
personer som innehar denna position kallas besittningsbitrŠden i doktrinen69. Ett
besittningsbitrŠde innehar bara egendom tillfŠlligt eller innehar den endast under kontinuerlig uppsikt av annan person. Det klassiska exemplet Šr stadsbudet som bŠr den
resandes vŠskor. Den resande anses besitta vŠskorna genom medhjŠlp och stadsbudets innehav av vŠskorna medfšr inte att han fŒr besittning till dem. Andra exempel Šr
att restaurangŠgaren fortfarande har besittning till servisen som restauranggŠsten anvŠnder och att hotellet har besittning till mšblerna i hotellgŠstens rum. 70

6 R•DIGHET OCH NORMALITETSGRUNDSATSEN

Jhering ansŒg att besittningsskyddet var ett skydd fšr Šgaren. Fšr att en sŒdan regel
skulle fŒ šnskad effekt krŠvdes att den var allmŠn, d.v.s. att alla tillerkŠndes besittningsskydd oavsett deras materiella rŠtt till saken.71 Denna syn har Šven fŒtt genomslag i Sverige. En sak Šr i nŒgons besittning dŒ han har fysisk rŒdighet eller den faktiska makten šver egendomen.72 NŒgon har en sak i sin besittning dŒ saken befinner sig
pŒ sin plats enligt livets regel. FšremŒlets yttre lŠge skall peka pŒ att fšremŒlet inte Šr
švergivet eller utom rŠckhŒll fšr Šgaren, vilket innebŠr att besittningsskydd bšr medgivas endast om situationen Šr sŒdan att det framgŒr att egendomen innehas av nŒgon.
68
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Den skall med andra ord vara skšnjbar.73 UndŽn framfšr i anslutning till Jhering att en
sak befinner sig i nŒgons besittning om den Šr i ett sŒdant lŠge som en Šgare brukar
lŠmna den i och ger som exempel pŒ fšremŒl som anses vara i nŒgons besittning, fšremŒl nŒgon bŠr pŒ sig, har i sin bostad eller i sin arbetslokal74. Principen att ett fšremŒl
Šr i nŒgons besittning om det Šr i ett normalt lŠge brukar kallas normalitetsgrundsatsen.75

Besittningsbedšmningen sker objektivt. Detta innebŠr att Šven om den som tillgripit
egendom genom misstag om lagens betydelse tror sig vara besittare till det tillgripna,
anses ŠndŒ inte saken ha varit i hans besittning. Detta framgŒr av NJA 1956 s 533.
StŠllningstagandet fŒr till fšljd att en missbedšmning om vad reglerna om besittning
egentligen innebŠr inte leder till straffrihet.

Besittning kan gŒ šver till en annan person genom en lovlig eller en olovlig švergŒng.
Den lovliga besittningsšvergŒngen kallas tradition och den olovliga kallas tillgrepp. En
besittning kan ocksŒ upphšra utan att nŒgon anses ha fŒtt saken i sin besittning. Det
Šr fallet vad gŠller hittegods och fšr švergiven egendom, res derelicta.76

7 R€TTIGHETER

Exempel pŒ rŠttigheter Šr ŠganderŠtt, pantrŠtt och nyttjanderŠtt. En rŠttighet avser
viss sak men nŠr det gŠller frŒgan om besittning till rŠttigheter Šr det inte frŒga om
besittning till sjŠlva saken utan om besittning till en rŠttighet till saken. En helt annan
frŒga Šr att besittning till en sak kan uppkomma genom att rŠttigheten till den utnyttjas. Det Šr lŠtt att blanda ihop ŠganderŠtten med dess objekt, sjŠlva saken. En annan
instŠllning i frŒgan Šr att besittning till en sak kan uppkomma genom att en rŠttighet
73
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upplŒtits till den, ett sorts vidstrŠckt medelbart besittningsbegrepp skulle med andra
ord finnas, i likhet med det som finns i t.ex. tysk rŠtt77.

Redan frŒgan om vad en rŠttighet Šr, Šr en kontroversiell frŒga. I den tidigare rŠttsvetenskapliga doktrinen sŒg man pŒ ŠganderŠtten som en klump som kunde flyttas
mellan olika personer.78 I dag Šr man i svensk rŠttsvetenskap dock tŠmligen enig om
att rŠttighet inte Šr en beteckning fšr nŒgot verkligt fšremŒl. Det finns med andra ord
ingenting i den iakttagbara verkligheten som svarar mot t.ex. ordet ŠganderŠtt.

79

€ganderŠtt beskrivs istŠllet som ett funktionsbegrepp. €ganderŠtt Šr ett effektivt
hjŠlpmedel fšr att uttrycka att vissa faktiska omstŠndigheter, rŠttsfakta, Šr knutna till
vissa rŠttsfšljder. 80 Om besittning skall kunna uppkomma till en rŠttighet mŒste den
dŠrfšr avse det som termen rŠttighet i det specifika fallet avser. Med denna definition
av rŠttigheter framgŒr enligt min mening att besittning till rŠttigheter inte Šr mšjligt.
Den s.k. besittningen Šr istŠllet en materiell rŠtt till saken.

Det finns ett exempel frŒn noterade mŒl dŠr en rŠttighet har ansetts kunna besittas. I
SvJT 1973 rf. s. 78 kom hovrŠtten fram till att E, som pantsatt en hyresrŠtt till ett
garage, gjort sig skyldig till olovligt fšrfogande dŒ han šverlŒtit nŠmnda hyresrŠtt.
HovrŠtten mŒste ha ansett att E hade hyresrŠtten i sin besittning. Att E hade garaget i
sin besittning rŒder ingen tvivel om men i garaget var ingen sŠkerhetsrŠtt upplŒten.
Vad som konstituerade besittning fšr E i denna situation Šr svŒrt att sŠga. Besittningsbedšmningen tog inte hŠnsyn till var sjŠlva avtalet befann sig, eftersom det befann sig hos panthavaren. Att inga faktiska omstŠndigheter stšder slutsatsen att
nyttjanderŠtten fanns i E:s besittning Šr en nšdvŠndig konsekvens av att det Šr frŒga
om ett abstrakt fšremŒl som enligt hovrŠtten Šr fšremŒl fšr besittning. Mot denna
dom vill jag rikta kritik. Att tolka besittningsbegreppet som att omfatta rŠttigheter Šr
inte šnskvŠrt, Šven om resultatet kan tyckas vara rimligt. Det finns visserligen inte
nŒgon skillnad i straffvŠrde mellan detta fall och ett fall dŒ Šgaren av ett garage upplŒ77
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tit sŠkerhetsrŠtt till garaget och sedan šverlŒtit garaget. Det sistnŠmnda skulle kunna
bestraffas. Att lŒta denna omstŠndighet leda till straff i ett annat likartat fall som inte
tŠcks av lagtexten Šr en analogisk lagtillŠmpning och strider mot RF 2:10. Grunden fšr
min kritik Šr att ett besittningsbegrepp som omfattar rŠttigheter innebŠr att besittningsbegreppet inte lŠngre knyter an till faktiska omstŠndigheter utan till den materiella rŠtten till saken.81 Besittningsbegreppet saknar i dessa situationer en sjŠlvstŠndig
mening. Kravet pŒ att en besittningskrŠnkning skall ha skett blir i sŒdant fall en illusion. Den egentliga frŒgan Šr om en rŠttighet har krŠnkts. Resultatet rent konkret blir
att fšr tillgreppsbrotten och brotten fšrskingring och olovligt fšrfogande fšrsvinner
ett rekvisit. Vad gŠller stšld innebŠr detta begrepp i fšrlŠngningen att det inte Šr nšdvŠndigt att faststŠlla att en besittningskrŠnkning skett, tillrŠckligt Šr att ŠganderŠtten
krŠnkts.

Som jag ovan nŠmnt Šr det skillnad mellan instŠllningen att en rŠttighet kan besittas
och stŒndpunkten att en sak anses kunna besittas genom att en rŠttighet Šr upplŒten
till den. Den senare Œsikten innebŠr att om A Šr pantsŠttare till en egendom i B:s besittning anses saken finnas i A:s medelbara besittning eftersom A har rŠtt att fŒ ut
saken dŒ han gjort rŠtt fšr sig. Denna Œsikt Šr ett uttryck fšr det vidstrŠckta medelbara
besittningsbegreppet som behandlats ovan. Som framgŒtt Šr jag kritisk till detta begrepp.

8 FORDRINGAR

Begreppet fordran kan anvŠndas i olika betydelser. HŠr anvŠnder jag det i betydelsen
att det Šr ett ansprŒk pŒ att fŒ ut generiskt bestŠmd egendom med ŠganderŠtt.82 En
fordran kan se ut pŒ mŒnga sŠtt. Den kan vara knuten till ett skuldebrev. GŠldenŠren
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kan vara en privatperson eller en bank. Prestationen kan gŒ ut pŒ att ge ut pengar eller
att ge ut annan icke individualiserad egendom.

Vad gŠller fordringar fŒr man skilja mellan den egendom, inte specificerad, som borgenŠren har krav pŒ att fŒ ut och den fordran som borgenŠren har gentemot gŠldenŠren.
Fordran Šr en individuellt bestŠmd egendom som borgenŠren kan fšreta rŠttshandlingar med.83 Den egendom som fordran avser finns hos gŠldenŠren och Šr fšremŒl fšr
rŠttshandlingar som gŠldenŠren vidtar. Med andra ord Šr det tvŒ skilda betydelser man
kan tillmŠta en fordran i en besittningssituation. Den fšrsta Šr att fordran kan hŠvdas
ge den rŒdighet šver egendomen i gŠldenŠrens direkta besittning som krŠvs fšr att
besittning till egendomen skall uppkomma. Det Šr alltsŒ frŒga om en typ av vidstrŠckt
medelbar besittning. Genom den rŒdighet borgenŠren har p.g.a. sin fordran anses han
fŒ besittning till det fordran avser84. Utšver den kritik som ovan riktats mot detta
begrepp uppkommer ytterligare problem nŠr det gŠller fordringar. Den andra betydelsen en fordran kan tillmŠtas i en besittningsbedšmning Šr frŒgan om sjŠlva fordran kan
besittas.

Om den individuellt bestŠmda fordran anses kunna besittas blir besittningsbegreppet
abstrakt. SŒ lŠnge det finns en handling som besittningen kan knytas till Šr besittningen relativt konkret, men om en handling saknas blir frŒgan svŒr att besvara. Skall besittning uppkomma till den abstrakta enheten enbart genom avtalet? NŒgra andra
kriterier Šr svŒra att hitta. Kritiken mot denna instŠllning Šr i huvudsak densamma
som den kritik som riktats mot besittning av rŠttigheter under fšregŒende kapitel.
Besittningsrekvisitet skulle med en sŒdan tillŠmpning komma att ersŠttas av fordringsrŠtten, eftersom det inte finns nŒgra andra omstŠndigheter som kan skapa besittning till en abstrakt enhet. Besittningen fšrlorar dŠrmed sin sjŠlvstŠndiga betydelse.
Anledningen att besittning skulle anses uppkomma i dessa situationer skulle inte
heller vara att en faktisk situation mellan ett fšremŒl och dess innehavare finns, utan
beror pŒ en vilja att skydda fordringen frŒn ošnskade transaktioner.
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FrŒgan om besittning av fordringar och den egendom fordran avser har aktualiserats pŒ
nŒgra omrŒden i rŠttspraxis. Jag skall nedan utreda vad som gŠller angŒende fordringar
uttryckta i skuldebrev och bankbšcker samt fordringar dŠr gŠldenŠren Šr en bank.

8.1 Fordringar uttryckta i skuldebrev och bankbšcker
Det finns tvŒ huvudtyper av skuldebrev, lšpande och enkla. Reglerna om enkla skuldebrev tillŠmpas analogt angŒende andra fordringar.85 Lšpande skuldebrev har vissa
egenskaper som ger dem en sŠrstŠllning bland fordringar. Enkla skuldebrev anses, till
skillnad frŒn de lšpande, inte representera fordran.86 Vad gŠller enkla skuldebrev finns
dŠrfšr en viss osŠkerhet om de kan utgšra brottsobjekt i stšld- och fšrskingringsstadgandet, med hŠnsyn till att de egentligen bara Šr ett bevis fšr fordran. I fšrarbetena till
lagen sŠgs dock att Šven enkla skuldebrev och bankmotbšcker skall kunna vara stšldobjekt. Ett faktiskt fšrmšgenhetsvŠrde šverfšrs dŒ dessa tillgrips. Mšjligheten att
rŒda šver fordringen fšrsŠmras genom att besittningen till boken eller skuldebrevet
blivit rubbad. Detta innebŠr t.ex. att det Šr svŒrare att šverlŒta fordran till dess fulla
vŠrde.87

Mot detta har framfšrts kritik som i huvudsak gŒr ut pŒ fšljande. BŒde i stšldstadgandet och i fšrskingringsstadgandet uppstŠlls krav pŒ att fšrfarandet skall innebŠra
skada respektive fšrmšgenhetsšverfšring. FrŒgan Šr om ett olovligt fšrfarande med ett
enkelt skuldebrev uppfyller kravet pŒ att innebŠra skada. Fordran finns kvar oavsett
vad som hŠnder med skuldebrevet. Att bevislŠget fšrsŠmras borde inte vara tillrŠckligt, ett kontrakt kan troligen inte fšrskingras eller stjŠlas.88 StŒndpunkten i denna
frŒga fŒr en betydelse fšr besittningen. Om man intar en stŒndpunkt att ett tillgripande eller frŒnhŠndande av ett enkelt skuldebrev eller en bankbok inte innebŠr fšrmšgenhetsšverfšring kommer enkla skuldebrev och bankbšcker i samma lŠge som andra
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fordringar. Man mŒste med andra ord avgšra om och hur den underliggande fordran
kan besittas.

8.2 Bankkonton, postgirokonton och dylikt
Problematiken med om det Šr mšjligt att besitta ett bankkonto škar till fšljd av samhŠllsutvecklingen i betydelse. Utan att ha gjort nŒgon nŠrmare undersškning i frŒgan,
vŒgar jag pŒstŒ att i dagens samhŠlle Šr det bara i undantagsfall bankkonton inte anvŠnds dŒ det handlar om belopp av nŒgon betydelse. €ven datorer kommer till allt
stšrre anvŠndning pŒ omrŒdet. Med deras hjŠlp Šr mŒnga transaktioner numera helt
ÓpenninglšsaÓ.89 PŒ detta omrŒde finns flera avgšrande frŒn HD. Jag delar upp rŠttspraxis i tre kategorier. Den fšrsta behandlar de fall dŒ kontot kommit att utvisa ett
felaktigt belopp genom misstag, antingen genom en felaktig bokfšringsŒtgŠrd eller
genom en felaktig inbetalning. Den andra kategorien omfattar de fall dŒ kontot švertrasserats utan att det kommit att utvisa ett felaktigt belopp. Slutligen behandlar jag
de fall dŒ en handling som berŠttigar till visst belopp hamnat i fel hŠnder.
8.2.1 Felaktig kreditering av konton
Uttag av en kontoinnehavare som varit medveten om att belopp tillfšrts kontot genom felaktig kreditering har i rŠttspraxis bedšmts som olovligt fšrfogande. Detta
fšrutsŠtter att besittning till medlen har ansetts fšreligga. I NJA 1947 s 8, dŠr det bara
var frŒga om tillstŒndspršvning i HD, hade A uttagit eller lŒtit uttaga medel som felaktigt satts in pŒ hans konto, trots att han insett att en felaktig insŠttning skett. A dšmdes fšr olovligt fšrfogande. I NJA 1954 s 464 var omstŠndigheterna likartade. En
skillnad var dock att kontot aldrig tillfšrts nŒgra pengar, utan orsaken till att kontot
kom att uppvisa ett fšr stort belopp var att en felaktig bokfšringsŒtgŠrd skett av
postgirokontoret. Denna omstŠndighet ledde dock inte till att HD kom fram till ett
annat slut Šn i 1947-Œrs fall. I 54-Œrs fall hade gŠrningsmannen beordrat utbetalningar
Šven till annan person Šn sig sjŠlv. Det framgŒr dŠrfšr av NJA 1954 s 464 att det inte
var de uttagna pengarna som var fšremŒl fšr det olovliga fšrfogandet. Det senaste
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fallet i ordningen Šr NJA 1994 s 480, dŠr omstŠndigheterna var fšljande. C var ensam
stŠllfšretrŠdare fšr ett kommanditbolag och ett belopp hade av misstag satts in pŒ
kommanditbolagets konto. Med insikt om detta tog C ut pengarna. R• yrkade pŒ
ansvar fšr bedrŠgeri. HD ansŒg att fšrfarandet var att bedšma som olovligt fšrfogande. HD uttalade:

Ó... endast innehavaren av ett postgirokonto samt behšrig stŠllfšretrŠdare har
mšjlighet att fšrfoga šver belopp som, vare sig riktigt eller av misstag, krediterats
kontot. Clarence B. fŒr dŠrfšr anses ha haft en sŒdan rŒdighet šver medlen i frŒga att
de, med normalt sprŒkbruk, kan sŠgas ha varit i hans besittning.Ó

HD behŒller alltsŒ det traditionella besittningsbegreppets definition, d.v.s. rŒdighet.
Wennberg pŒpekar att det angŒende det hŠr fallet inte gŒr att avgšra vad HD har
ansett utgšra objektet fšr besittningen. FrŒgan Šr om besittningen avser ett fysiskt
objekt eller om den kan avse nŒgot annat, kallat t.ex. medel.90

I ett likartat fall dšmde HD fšr bedrŠgeri. I NJA 1992 s 763 hade ett belopp av misstag satts in pŒ en fšrenings konto. Misstaget hŠrršrde frŒn banken. Vice ordfšranden i
fšreningen hade fšrmŒtt fšreningens tvŒ firmatecknare att ta ut beloppet och šverlŠmna det till honom. Trots att skadan drabbade banken medan vilseledandet varit
riktat mot de bŒda firmatecknarna dšmde HD fšr bedrŠgeri. HD ansŒg att firmatecknarna varit i den rŠttmŠtige innehavarens stŠlle. JustR Gregow var skiljaktig och ville
dšma fšr olovligt fšrfogande. Wennberg instŠmmer i Gregows yttrande91. Jag anser
att HD i det fallet strŠcker bedrŠgeribestŠmmelsen vŠl lŒngt.

8.2.2 Postanvisningar, checkar och dylikt som utnyttjas av fel person
I SvJT 1941 rf. s. 11 var det frŒga om en postanvisning som felaktigt tillstŠllts O. O
tog ut pengarna och dšmdes fšr olovligt fšrfogande. I det hŠr fallet tycker jag att det
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Šr oklart om det Šr det innestŒende beloppet, postanvisningen eller det uttagna beloppet som Šr fšremŒl fšr det olovliga fšrfogandet. I vissa nŠrliggande fall har detta fšrfarande bedšmts som bedrŠgeri. I SvJT 1930 rf. s. 71 hade A fŒtt en postgirofšrsŠndelse som egentligen var avsedd fšr en annan person. A:s fšrfarande att hŠmta ut pengarna med hjŠlp av checken bedšmdes som bedrŠgeri. Det finns fler likartade fall dŠr
fšrfarandet bedšmts som bedrŠgeri. Gemensamt fšr dessa fall Šr att en falsk kvittens
skett pŒ utbetalningskortet. Genom den falska namnteckningen anses ett vilseledande
ha kommit till stŒnd.

92

Skillnaden mellan fallen Šr att i SvJT 1941 rf. s. 11 stŠlldes

postanvisningen till fel person, medan den i de fall dŒ bedrŠgeriansvar aktualiserades
inte stŠlldes till fel person utan hamnade i fel persons hŠnder. DŒ handlingen hamnar i
fel persons hŠnder mŒste nŒgot sorts vilseledande om vem personen ifrŒga Šr ske. Det
Šr dŠrfšr, till skillnad frŒn i SvJT 1941 rf. s. 11, mšjligt att i dessa fall dšma fšr bedrŠgeri.

Fallen under denna rubrik skiljer sig frŒn de andra kategorierna i och med att det hŠr Šr
frŒga om en handling. I de fall dŒ ansvar fšr bedrŠgeri inte Šr aktuellt Šr det enligt min
mening mšjligt att dšma fšr olovligt fšrfogande, eftersom handlingen egentligen tillkommer annan.
8.2.3 …vertrassering av konto
…vertrassering av konto har i rŠttspraxis bedšmts som bedrŠgeri. Denna kategori fall
skiljer sig frŒn den fšrsta kategorin genom att en felaktig kreditering inte skett. Kontoinnehavaren tar ut mer pengar Šn som innestŒr pŒ kontot.93 Ett exempel pŒ ett sŒdant fall Šr NJA 1993 s 274, dŠr Nordbanken av misstag hade angett ett saldo i en
bankbok till ett hšgre belopp Šn vad som egentligen innestod pŒ kontot. I bankens
egen bokfšring fšrekom inte denna felaktighet. Innehavaren av bankboken tog pŒ ett
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postkontor ut det belopp som genom bankens misstag škat bankbokens belopp.
Kontohavaren dšmdes fšr bedrŠgeri. Fallet uppvisar likheter med NJA 1954 s 464. I
NJA 1993 s 274 var dock den vilseledde annan Šn den varifrŒn misstaget hŠrršrde.
Dessutom hade inte ett fšr hšgt belopp infšrts i bankens egna bokfšring. Genom
detta blir det mšjligt att tala om ett vilseledande.94 HD understryker att i NJA 1993 s
274 hade kontot aldrig oriktigt tillfšrts beloppet ifrŒga. I NJA 1988 s 692 hade innehavaren beordrat utbetalningsuppdrag trots att tŠckning saknades pŒ kontot. Innehavaren dšmdes Šven i det fallet fšr bedrŠgeri. I fšrhŒllande till dessa tvŒ fall avviker
dock NJA 1984 B2. €ven hŠr hade kontot švertrasserats. Av utredningen framgick
dock att postgirot i vissa fall accepterade en švertrassering av konton. Det var tŠnkbart att postgirot skulle accepterat en švertrassering av det i mŒlet aktuella kontot.
Den tilltalade hade med andra ord inte fšrmŒtt postgirot till utbetalningen genom ett
vilseledande. Det subjektiva kravet pŒ error var inte uppfyllt. De fall dŒ HD kom
fram till motsatt resultat mŒste det ha ansetts att postgirot inte skulle ha accepterat
krediter.95

8.2.4 Vilket Šr objektet fšr besittningen?
I de fall dŒ besittning har bedšmts fšreligga uppkommer frŒgan till vad. AngŒende den
fšrsta kategorien av fall bšr det inte vara handlingen som har ansetts besittas, eftersom handlingarna i de fallen inte var fšremŒl fšr nŒgon annans ŠganderŠtt eller sŠkerhetsrŠtt. En mšjlighet Šr att besittningen uppstod efter uttaget96. Framfšrallt NJA
1954 s 464 motsŠger dock denna lšsning. Det gŒr inte att fŒ ett entydigt svar av HD:s
domar ršrande vad besittningen egentligen avsŒg. HD talar om medel som besitts
genom den rŒdighet kontoinnehavaren har šver dem. Vad HD menar med medel Šr
som tidigare framskymtat svŒrt att utršna.
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FrŒgan Šr om HD anser att besittning kan uppkomma till den abstrakta fordran. Redan p.g.a. de uppenbara problem som besittning till fordran orsakar anser jag att
mycket pekar pŒ att sŒ inte Šr fallet. Det som ansŒgs besittas bšr ha varit den egendom fordran avsŒg. En annan omstŠndighet som tyder pŒ detta Šr att det kan ifrŒgasŠttas om det finns nŒgon sŠkerhetsrŠtt eller ŠganderŠtt till sjŠlva fordran i de ovan
nŠmnda fallen. InsŠttaren hade rŠtt till de medlen som fordran avsŒg och inte till sjŠlva
fordran. €ven HD:s uttalande i NJA 1994 s 480, ovan citerat tyder pŒ detta. HD
utreder dŠr vilken fšrfogandemšjlighet innehavaren har till medlen fordran avser. En
omstŠndighet som talar mot denna tolkning Šr att det i vissa fall varit frŒga om en
felaktig kreditering, d.v.s. pengar har inte satts in pŒ kontot. HD uttalande i NJA
1993 s 274 tyder dock pŒ att kontot anses ha tillfšrts medel oavsett om det bara Šr
frŒga om en felaktig bokfšringsŒtgŠrd.97 Jag instŠmmer i denna Œsikt. Eftersom det i
vilket fall inte Šr de pengar som satts in som Šr fšremŒl fšr besittningen, borde det
inte spela nŒgon roll om pengar motsvarande fordran verkligen influtit. Pengarna som
satts in ligger inte kvar pŒ banken avskilda fšr ett visst konto dŠrmed utgšrande ett
besittningsobjekt. I praktiken finns inte sedlar och mynt pŒ banken motsvarande alla
kontohavares fordringar. Betydelse bšr istŠllet tillmŠtas vad kontot uppvisar fšr
saldo. Den egendom fordran avser kan med andra ord inte vara en viss summa av de
sedlar och mynt som befinner sig pŒ banken, eftersom denna instŠllning inte gŒr att
fšrena med NJA 1954 s 464. HD skapar enligt min mening en fiktion av att det finns
nŒgot att besitta pŒ banken. Tillgodohavandet pŒ banken motsvarar dock bara ett
vŠrde.98
Vilka krav skall vara uppfyllda fšr att besittning skall anses ha uppkommit? Denna
frŒga beror delvis pŒ hur HD:s praxis angŒende švertrassering av konton skall tolkas.
Om besittning uppkommer sŒ fort en faktisk mšjlighet att fšrfoga šver kontot finns
sŒ skulle en ren švertrassering ocksŒ kunna vara att bedšma som olovligt fšrfogande.
Enbart omstŠndigheten att HD kommit fram till att det var frŒga om bedrŠgeri i de fall
97

HD pŒpekar i NJA 1993 s 274 att i 54-Œrs fall dšmdes fšr olovligt fšrfogande. AngŒende 93-Œrs fall
uttalar HD Ó I fšrevarande fall har kontot dŠremot aldrig oriktigt tillfšrts nŒgra medel.Ó

30

dŒ švertrassering skett besvarar inte den frŒgan. I brottskonkurrensen mellan brotten
olovligt fšrfogande och bedrŠgeri vinner bedrŠgeribrottet. Genom att dšma fšr bedrŠgeri har HD alltsŒ inte tagit stŠllning till frŒgan om olovligt fšrfogande. Av NJA 1994
s 480 dom tycker jag det framskymtar att enbart en faktisk fšrfogandemšjlighet inte
Šr tillrŠckligt. Av uttalandet att denna mšjlighet att fšrfoga šver kontot tillkommer
bolaget eller behšrig stŠllfšretrŠdare fšr bolaget verkar det dock som om HD har tŠnkt
sig en sorts begrŠnsning till de som har behšrighet att ta ut medlen. €ven personer
som helt saknar behšrighet kan under vissa fšrhŒllanden ta ut medlen pŒ ett bankkonto. HD uttalar vidare att de nŠmnda personerna har mšjlighet att fšrfoga šver belopp
vare sig de riktigt eller av misstag krediterats kontot. Detta uttalande kan tyda pŒ att
belopp som aldrig tillfšrts kontot inte anses ha kommit i kontoinnehavarens besittning99. Detta belopp har kontohavaren heller inte behšrighet att fšrfoga šver. En
annan omstŠndighet som tyder pŒ att besittning inte uppkommer till medel bara p.g.a.
faktisk fšrfogandemšjlighet Šr bedšmningen av uttag frŒn automater dŒ krediten
šverskridits. Dessa fall Šr visserligen šverspelade sŒtillvida att de nufšrtiden skall
bedšmas som automatbedrŠgerier, men de kan ŠndŒ belysa besittningsfrŒgan. Deras
betydelse kan eventuellt ifrŒgasŠttas eftersom HD har visat en fšrmŒga att anpassa
besittningsbegreppet efter de praktiska behoven. Bedšmningen bšr dock vara densamma. I NJA 1980 s 224 ansŒg HD att stšld hade skett, dŒ uttag pŒ bankomat hade
skett med ett stšrre belopp Šn som innestod pŒ kontot.100 Detta utesluter att det
belopp som šverskred tillgodohavandet pŒ kontot skulle ha ansetts vara i kontoinnehavarens besittning och innebŠr att besittning inte uppkommer till belopp som inte
krediterats kontot.

Ovan redovisade utgŒngspunkt leder till att det inte bara Šr fšrfogandemšjligheten
som avgšr utan Šven behšrigheten, d.v.s. rŠtten att beordra utbetalningar. I de fall dŒ
behšrighet saknats ligger det nŠrmare till hands att anse att fšrfarandet Šr bedrŠgeri.
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Jfr Olivecronas tankegŒngar, Penningenhetens problem, bl.a. s 149. Olivecrona menar bl.a. att det
en kontoinnehavare har pŒ banken inte Šr betalningsmedel(konkreta pengar) i bankens fšrvar utan en
summa ideella enheter.
99
Se Šven domskŠlen i NJA 1993 s 274 som eventuellt skulle kunna tolkas pŒ liknande sŠtt.
100
Se Šven SvJT 1977 rf s 45 och NJA 1984 s 889. Se Šven WallŽn i SvJT 1980 s 707 och kritik av
WallŽns instŠllning i SvJT 1981 s 558 av Anders Hedstršm.
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Om behšrighet saknas har gŠrningsmannen inte nŒgon rŒdighet šver kontot i ett normalt lŠge utan tar sig kontroll šver kontot genom diverse vilseledanden och oriktiga
uppgifter. DŠrmed menar jag dock inte att det Šr uteslutet att vilseledande kan fšrekomma ocksŒ dŒ gŠrningsmannen har behšrighet att fšrfoga šver kontot. RŠtten att
beordra utbetalningar kan inskrŠnkas, t.ex. genom att utbetalningarna bara skall ske
under vissa fšrhŒllanden. Att det skett innebŠr dock inte, enligt min mening, att besittning till kontot Šr utesluten. Befogenheten att fšrfoga šver kontot bšr inte ha
nŒgon betydelse i besittningsbedšmningen, eftersom besittningsbedšmningen dŒ
skulle pŒverkas av den materiella rŠtten. BefogenhetsinskrŠnkningar och interna instruktioner Šr inte lika direkt knutna till rŒdigheten šver kontot som behšrigheten Šr.
Denna instŠllning stšds av hovrŠttens bedšmning i Sparbanken VŠst-mŒlet angŒende
frŒgan om den tilltalade, i egenskap av bankdirektšr, hade sŒdan rŒdighet šver bankens
konton att han hade dem i sin besittning. HovrŠtten uttalar att omstŠndigheten att H
inte haft en fri fšrfoganderŠtt šver bankens medel, utan har haft att handla enligt bankens interna instruktioner, saknar betydelse i sammanhanget. HovrŠtten kommer fram
till att H hade bankens medel i sin besittning, genom den rŠtt han hade att beordra
utbetalningar. 101

8.2.5 UtvŠrdering av HD:s praxis
HD har nŠr det gŠller den straffrŠttsliga bedšmningen slagit fast att medel pŒ konton
kan besittas. Av intresse Šr att HD i NJA 1984 s 656 som inte bedšmde ett straffrŠttsligt spšrsmŒl utan utmŠtnng av egendom, kom fram till att banktillgodohavanden
pŒ motbokskonto inte kunde besittas. HD uttalar dock i rubriken till rŠttsfallet att det
Šr frŒga om besittning uppkommit enligt 4:19 UB. Det tyder pŒ att HD bara tagit
stŠllning till vad som gŠller just enligt detta stadgande. Av detta rŠttsfall kan vi alltsŒ
inte dra nŒgra slutsatser angŒende den straffrŠttsliga besittningen.

InstŠllningen att kontotillgodohavanden kan besittas har kritiserats frŒn flera hŒll. R•
ansŒg i NJA 1954 s 464 att det inte uppkommit nŒgon besittning till medlen genom
101

ÓSparbankenVŠst mŒletÓ, B 1386/96, s 242.
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den felaktiga bokfšringsŒtgŠrden. €ven Jareborg uttrycker Œsikten att det inte uppkommer nŒgon besittning till medlen. Han menar dessutom att brottet inte hŠnfšr sig
till nŒgon individualiserad egendom utan bara till en fordringsrŠtt.102 AngŒende denna
frŒga uttalar HD i NJA 1994 s 480 att rŠtt till medlen tillkommer annan och att den
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Jareborg, s 224.
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rŠtten inte behšver vara sakrŠttsligt sŠkerstŠlld.103 Medlen har dock, enligt min mening redan sammanblandats utan kontoinnehavarens fšrsorg, dŒ fšrfogandet šver
egendomen sker. €ganderŠtten och sŠkerhetsrŠtten mŒste genom sammanblandningen
anses ha upphšrt104. Jareborg pŒpekar att en rŠttstillŠmpning av detta slag strider mot
RF 2:10105. I SOU 1988:7 tas NJA 1947 s 8 och NJA 1954 s 464 upp som exempel
pŒ analog strafftillŠmpning, vilka mot bakgrund av de internationella konventionerna
inte kan accepteras. Grunden fšr kritiken som riktas i SOU 1988:7 Šr att det inte var
frŒga om nŒgon individualiserad egendom. Om Šven besittningsbedšmningen Šr en
otillŒten analog strafftillŠmpning enligt SOU 1988:7 framgŒr inte. HD uttalar i NJA
1994 s 480 att rŠttstillŠmpningen angŒende denna frŒga inte strider mot legalitetsprincipen, eftersom den inte hindrar att ett straffbud tillŠmpas enligt vedertagna grundsatser. LagtillŠmpningen i det aktuella fallet Šr enligt HD klart inom grŠnserna fšr en
tillŒten lagtolkning. Vad som Šr tillŒten tolkning och vad som Šr en analog tillŠmpning
Šr ofta svŒrt att bedšma106. NŠr det gŠller ett begrepp som besittningsbegreppet som
inte Šr tydligt definierat har dock domstolarna ett stšrre spelutrymme. Enligt min
mening Šr det i dessa fall inte frŒga om en analogisk strafftillŠmpning, Šven om tolkningen av begreppet ršr sig i regelns ytteromrŒde.

En annan kritik som kan riktas mot HD:s tillŠmpning Šr att en rŠtt till en viss kvantitet inte innebŠr att besittning uppkommer till den kvantiteten. I kommentaren till
brottsbalken ger man ett exempel med ett grustag och rŠtt att ta viss kvantitet ur
detta. Med hjŠlp av det exemplet kommer man fram till att den som bara har rŠtt att
ta en viss kvantitet av en egendomsmassa inte dŠrmed har besittning till det han tar.
Om personen dŠremot har rŠtt till hela egendomsmassan eller bestŠmda fšremŒl i
egendomsmassan anses besittning kunna uppkomma.107 Detta kan jŠmfšras med
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Jfr dock Wennberg, s 156, som menar att om en person uppbŠr egendom vartill han ej Šr berŠttigad
och i god tro konsumerar egendomen kan han inte dšmas fšr olovligt fšrfogande, eftersom kraven pŒ
ŠganderŠtt och viss egendom Šr uppfyllda vid en tidpunkt dŒ det subjektiva rekvisitet inte Šr det. Jfr
ocksŒ tidigare praxis angŒende fšrskingring, dŒ ŠganderŠtten ansŒgs švergŒ till mottagaren dŒ sammanblandning skett, NJA 1908 s 531, NJA 1928 s 497.
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Kommentar till brottsbalken, s 535.
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Jareborg, s 24.
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Sundell, Legalitetsprincipen inom svensk straffrŠttshistoria, s 95-112.
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Kommentar till brottsbalken, s 528. I det hŠr fallet innebŠr alltsŒ rŠtt till viss sak besittning till
denna. Jag vill dock reservera mig angŒende mšjligheterna att strŠcka denna instŠllning fšr lŒngt,
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fordran mot en bank. Just de pengar som lŠmnats in har kontoinnehavaren inte rŠtt att
fŒ ut. DŠremot har kontoinnehavaren rŠtt att fŒ ut ett visst belopp. Med andra ord har
han rŠtt att fŒ ut egendom till visst vŠrde, alltsŒ en viss kvantitet. Besittning skulle
dŠrmed inte kunna uppkomma FrŒgan Šr vilken betydelse omstŠndigheten att beloppen specificerats pŒ konton ska ha. Det kan hŠvdas att genom specificeringen av
kontot och att hela kontot Šr i innehavarens hand, uppstŒr besittning till kontot, eftersom besittning uppstŒr om rŠtten avser hela egendomsmassan. Eftersom det som
besitts egentligen bara motsvaras av ett tillgodohavande, eller ett vŠrde, Šr det inte
mšjligt att avskilja beloppet pŒ ett mer markerat sŠtt Šn genom specificering av konton. Problemet uppkommer med andra ord till fšljd av HD:s vitt tolkade besittningsbegrepp. Med utgŒngspunkten att besittning uppkommer till medel pŒ konto, bšr
dŠrfšr en specificiering av kontot vara tillrŠckligt fšr att rŠtten till tillgodohavandet pŒ
kontot skall vara att bedšma som en rŠtt till en hel egendomsmassa.

Trots att kritik som kan riktas mot stŒndpunkten att kontotillgodohavanden kan vara
fšremŒl fšr besittning, anser jag att HD:s tillŠmpning har goda skŠl fšr sig. De praktiska problem som uppstŒr om besittning inte anses fšreligga Šr stora och inte bara
inskrŠnkta till fall som ovan beskrivits. Jag skall med hjŠlp av ett exempel visa pŒ de
svŒrigheter som kan uppkomma. A har fŒtt en summa pengar med redovisningsskyldighet frŒn B i sin besittning. A Šr skyldig att hŒlla dessa pengar avskilda. A sŠtter
omedelbart in pengarna pŒ ett bankkonto. I detta skede har A har inte begŒtt nŒgot
brott. Vid ett senare tillfŠlle fšr A šver pengarna till ett annat konto som betalning fšr
en av sina privata skulder. Han kan efter det inte lŠngre betala sin redovisningsfordran. Med utgŒngspunkt att bankkonton inte kan besittas kan A inte ha begŒtt fšrskingring. Han hade inte de mottagna pengarna i sin besittning dŒ fšrskingringshandlingen skedde. Fšr mig Šr det inte sŠrskilt ŠndamŒlsenligt att en person som efter att
han satt in pengar pŒ ett konto inte kan gšra sig skyldig till vare sig fšrskingring eller
olovligt fšrfogande, p.g.a. att han inte lŠngre anses ha pengarna i sin besittning. Han

eftersom den ršr fastighetsomrŒdet. DŠr kan det fšrekomma att avtalet fŒr denna betydelse p.g.a.
svŒrigheten att ta fastigheten i besittning. OmrŒdet ligger utanfšr denna uppsats, se dock Bengtssom,
Fastighetsbesittning och besittningsrubbning, Festskrift till Thornstedt, s 75-122.
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har rŒdighet šver pengarna i och med att han Šr behšrig kontoinnehavare. En annan
omstŠndighet som talar fšr besittning till kontotillgodohavandena Šr normalitetsgrundsatsen. Pengar som satts in pŒ ett konto mŒste sŠgas vara pŒ sin normala plats.
Man skulle kunna se denna rŠttstillŠmpning som ett infšrande av ett mer vidstrŠckt
medelbart besittningsbegrepp Šn som vanligen anses finnas inom straffrŠtten. FrŒga
uppkommer hur lŒngt denna princip skall utstrŠckas. Med hŠnsyn till de specifika
omstŠndigheterna som gŠller fšr kontotillgodohavanden tror jag inte att det kan ses
som en allmŠn princip eller kommer att tillŠmpas i sŠrskilt mŒnga andra typer av fall
Šn de hŠr redovisade.

9 BESITTNING TILL BILAR OCH ANDRA MOTORFORDON

Besittningsbegreppet mŒste vara flexibelt sŒtillvida att det bšr kunna anpassas efter
saken som skall besittas. Olika omstŠndigheter fŒr betydelse i besittningsbedšmningen av olika saker. En bil kan inte besittas pŒ samma sŠtt som en ring eller en plŒnbok.
Om besittningsmšjligheterna utvidgas angŒende motorfordon pŒverkas dock inte bara
bedšmningen av den rŠttmŠtige innehavarens besittning. €ven en besittare utan materiell rŠtt dŠrtill fŒr besittning i hšgre utstrŠckning Šn annars. Som ovan nŠmnts besitter
en innehavare en bil om han innehar nycklar och vet var bilen Šr. OmstŠndigheten att
Šgaren fortfarande kunde Œterfinna bilen tillmŠttes betydelse i RH 148:82. DŠr hade en
person olovligen flyttat en annan tillhšrig bil 15 meter och bilen stod Šven efter ingreppet fullt synlig. HovrŠtten ansŒg inte att besittningsrubbning skett eftersom inga
omstŠndigheter tydde pŒ att bilens Šgare utsatts fšr fšrfŒng eller intrŒng i sin rŒdighet
šver bilen. HovrŠtten fŠste vikt vid att bilen fšr dess Šgare inte var svŒrare att komma
Œt och inte heller lŠttare kunde utsŠttas fšr skada. I en Šldre hovrŠttsdom har dock
hovrŠtten kommit fram till motsatt slut, SvJT 1962 rf. s. 91.
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9.1 Innehav av nycklar till motorfordon
I NJA 1946 s 524 ansŒgs en vŠrnpliktig B ha besittning till den bil som han var chauffšr till. B hade brukat bilen privat, vilket inte var tillŒtet. HŠradsrŠtten dšmde fšr
egenmŠktigt fšrfarande och ansŒg alltsŒ att B inte hade bilen i besittning, i alla fall inte
ensambesittning. HovrŠtten menade dock att B genom att han stŠndigt innehaft
nycklar till ifrŒgavarande bil mŒste ansetts ha haft den i sin besittning. HD dšmde fšr
olovligt brukande, utan att uttala sig i besittningsfrŒgan. Domslutet innebŠr dock att
HD mŒste ansett att B hade nŒgon sorts besittning till bilen108. I NJA 1955 s 59 var
det ocksŒ frŒga om en vŠrnpliktig som fšr privata ŠndamŒl brukat en bil till vilken han
var chauffšr. I det fallet dšmde HD, till skillnad frŒn i NJA 1946 s 524, fšr egenmŠktigt fšrfarande. Besittningssituationen bedšmdes alltsŒ annorlunda. AngŒende orsaken
till detta sŠgs inget i HD:s dom. Det framgŒr inte av rŠttsfallet om den vŠrnpliktige i
55-Œrs fall innehaft nycklar till bilen eller inte. I 46-Œrs fall utstrŠcks visserligen besittningsbegreppet lŒngt men enligt min mening helt i šverensstŠmmelse med de rŒdande principerna fšr besittningsbegreppet pŒ detta omrŒde. Den vŠrnpliktige var den
som anvŠnde bilen, innehade nycklarna och utšvade de befogenheter som normalt
utšvas av en Šgare.

I SvJT 1964 rf. s. 56 aktualiserades frŒgan om B gjort sig skyldig till egenmŠktigt
fšrfarande genom att bruka en bil som han lŠmnat in fšr reparation. B hade pŒ uppdrag av sin arbetsgivare kšrt bilen till reparationsverkstaden och avlŠmnat den dŠr. B
behšll nycklarna och ŒtervŠnde senare fšr att anvŠnda bilen. Det hade visserligen
ankommit pŒ B att hŠmta bilen dŒ den reparerats men att anvŠnda bilen fšr privat
bruk var inte lovligt. HovrŠtten ansŒg att B fortfarande hade besittning till bilen och
dšmde honom fšr olovligt brukande. OmstŠndigheter som kan haft betydelse, Šven
om de inte av hovrŠtten sŠrskilt omnŠmns, Šr att B i sitt arbete fick anvŠnda bilen
samt hade ansvar fšr bilarna. TvŒ hovrŠttsledamšter var skiljaktiga och ansŒg att
verkstadens innehavare fŒtt besittning till bilen. Jag hŒller med de skiljaktiga hovrŠttsledamšterna i deras bedšmning. Att B behŒllit nycklarna bšr inte innebŠra att han
108

Kommentar till brottsbalken, s 375.
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hade kvar bilen i sin ensambesittning. Min Œsikt att verkstaden hade besittning till
bilen grundar sig pŒ att bilen hade stŒtt uppstŠlld pŒ verkstadens parkeringsplats
under ett dygn, och att innehavaren av verkstaden hade underrŠttats om att bilen
lŠmnats in.

FrŒgan om vilken betydelse som skall tillmŠtas innehavet av nycklar togs upp i RH
1981:6. OmstŠndigheterna i mŒlet var fšljande. En bilreparatšr hade mottagit en bil
och bilens reservnycklar. Efter att han utfšrt reparationer pŒ bilen Œterfšrde han bilen
till Šgarens privata parkeringsplats men behšll nycklarna till bilen, eftersom Šgaren
fortfarande inte betalat fšr reparationerna. Tre dagar senare fšrde bilreparatšren bilen
till sin verkstad. FrŒgan var om beteendet skulle bedšmas som egenmŠktigt fšrfarande.
HovrŠtten uttalar angŒende besittningsfrŒgan att enbart omstŠndigheten att nŒgon
innehar nycklar till en bil inte kan medfšra att den personen fŒr bilen i sin besittning.
HŠnsyn mŒste ocksŒ tagas till var bilen stŒr uppstŠlld nŠr den inte anvŠnds och vem
som anvŠnder den. Om nŒgon annan Šn den som stadigvarande anvŠnder bilen har
nycklar till den fŒr hŠnsyn tas till anledningen till detta. HovrŠtten kommer i linje med
detta fram till att bilen genom ŒterlŠmnandet kommit i bilŠgarens ensambesittning.
Bilreparatšren dšms dŠrmed fšr egenmŠktigt fšrfarande.

Nackdelen med att tillmŠta omstŠndigheten vilken anledning innehavet av nycklarna
har betydelse, Šr att besittnings bedšmningen blir beroende av den materiella rŠtten till
bilen. Att besittningsbedšmningen i viss mŒn pŒverkas av den materiella rŠtten till
egendomen Šr ofrŒnkomligt men den materiella rŠtten bšr inte ha fšr stor inverkan pŒ
bedšmningen. OvannŠmnda rekvisit innebŠr, enligt min mening, att det Šr lŠttare fšr
en Šgare eller annan rŠttmŠtig innehavare av bilen att fŒ besittning till den Šn det Šr fšr
nŒgon som inte har rŠtt till bilen. DŠremot hŒller jag med hovrŠtten om att enbart
innehavet av nycklar inte leder till att besittning till bilen uppkommer. I det hŠr fallet
hade bilen ŒterlŠmnats till Šgarens privata parkering. Under sŒdana fšrhŒllanden mŒste
bilen anses ha kommit i sin Šgares besittning. RH 1981:6 Šr enligt min mening svŒr att
fšrena med SvJT 1964 rf. s. 56. I SvJT 1964 rf. s. 56 var det i princip bara innehavet
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av nycklarna som ledde till att besittning uppkom. RH 1981:6 kan Šven ge sken av att
strida mot NJA 1946 s 524. Jag anser dock att det inte behšver vara fallet. Den vŠrnpliktige i NJA 1946 s 524 hade nycklarna till bilen men dŠrutšver var han ocksŒ den
som kšrde bilen. Det kan jŠmfšras med uttalandet i RH 1981:6 om att vem som stadigvarande anvŠnder bilen ska tillmŠtas betydelse. En omstŠndighet som talar emot
domslutet i NJA 1946 s 524 Šr dock att bilen mŒste ha befunnit sig pŒ regementets
omrŒde dŒ B hŠmtade den fšr att bruka den.

9.2 Passagerares besittning till motorfordon
Ett annat problem som knyter an till besittningsbedšmningen nŠr det gŠller bilar och
andra motorfordon Šr om en passagerare skall anses ha besittning till motorfordonet.
Passagerarens omedelbara nŠrhet till bilen talar fšr att besittning skall anses uppkomma. Passagerarens mšjligheter att rŒda šver bilen talar dock i motsatt riktning.
Det Šr tydligt att passageraren inte sjŠlvstŠndigt kan rŒda šver bilen. Han kan enbart
genom chauffšren kontrollera bilen. Strahl menar att det Šr tvivelaktigt om en passagerare i vanliga fall har sambesittning109. €ven pŒ det hŠr omrŒdet ser vi behovet av att
anpassa besittningsbedšmningen till vilken sak som besittningen avser. I sin tidigare
lydelse krŠvde olovligt brukande att gŠrningsmannen hade saken i sin besittning. Efter
lagŠndringen 1986 finns dock inte detta krav kvar. Efter lagŠndringen har passagerare i
stulna bilar i RH 1987:108 och RH 1988:72 dšmts fšr olovligt brukande. FrŒgan om
en passagerares besittning Šr dock intressant fšr andra brott och jag kommer dŠrfšr att
redovisa de rŠttsfall som behandlar brottet i dess tidigare utformning och som tar upp
frŒgan om en passagerares besittning till saken.

I NJA 1978 s 242 var det frŒga om en passagerare i en olovligen tillgripen bil gjort sig
skyldig till olovligt brukande. I tingsrŠttens, av bŒde hovrŠtten och HD, faststŠllda
dom anses passageraren inte ha fŒtt besittning till bilen. Av domen framgŒr tydligt att
en passagerare inte fŒr besittning till en bil enbart genom att medfšlja. Uttalanden
tyder pŒ att det Šr fšrandet av bilen som i dessa fall grundar en besittning. I ett hov-
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rŠttsfall, SvJT 1967 rf. s. 68, har dock ett liknande fšrfarande bedšmts pŒ ett annat
sŠtt. HovrŠtten dšmde en passagerare av en moped fšr olovligt brukande utan att
kommentera besittningsfrŒgan. HovrŠttsfallet bšr vara šverspelat genom att det har
kommit en klargšrande dom frŒn HD.

9.3 Provkšrning av fordon
Provkšrning Šr ett exempel dŠr frŒga kan uppkomma om Šgaren fortfarande har besittning till saken. Det finns praxis framfšrallt vad gŠller fšrsŠkringsrŠttsliga frŒgor,
eftersom fordonsfšrsŠkringar vanligen gŠller endast om fordonet tillgripits. Uttrycket
tillgrepp i dessa fall hŠnvisar till brottsbalkens bestŠmmelser.110

I NJA 1986 s 659 hade Šgaren till en motorcykel fšljt efter i bil dŒ spekulanterna
provkšrde motorcykeln. DŠrutšver hade Šgaren gjort upp en fŠrdplan šver provkšrningens strŠckning samt avtalat med spekulanterna att de skulle invŠnta honom om de
tappade bort varandra. Trots dessa sŠkerhetsŒtgŠrder lyckades spekulanterna under
provturen fšrsvinna med motorcykeln. FšrsŠkringsbolaget avslog Šgarens begŠran om
fšrsŠkringsersŠttning, med motiveringen att det inte var frŒga om ett tillgreppsbrott.
HD uttalade att med hŠnsyn till omstŠndigheterna i mŒlet mŒste Šgaren anses ha behŒllit besittningen till motorcykeln till dess spekulanterna avvek med den. Det var
frŒga om ett tillgreppsbrott och fšrsŠkringsbolaget Œlades att utge fšrsŠkringsersŠttning. HD har kommit fram till samma slut i ett liknande fall. I NJA 1995 s 392 hade
en provkšrning av en motorcykel bestŠmts att Šga rum pŒ en begrŠnsad strŠcka och
provturen kunde under denna strŠcka vŠsentligen švervakas av Šgaren. €garen hade
dock inte uppsikt šver motorcykeln under hela strŠckan. Provturen var avsedd att
fortgŒ endast under en begrŠnsad tid. HD uttalade att besittningsbegreppet i fall som
det fšreliggande inte kunde anses helt tydligt. Vem som har besittning mŒste avgšras
med hŠnsyn till de konkreta omstŠndigheterna i varje enskilt fall. I bedšmningen kan
betydelse tillmŠtas syftet med att den beršrda egendomen lŠmnats ut, den tid under
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vilken denne skulle ha hand om egendomen, de villkor som anses ha gŠllt fšr šverlŠmnandet samt den kontroll šver egendomen som Šgaren hade under den tid dŒ den andra
faktiskt hade hand om egendomen. HD kom slutligen fram till att motorcykeln varit i
Šgarens besittning. HD:s uttalande om besittningsbedšmningen Šr intressanta Šven i
andra fall Šven om de bara direkt avser de hŠr aktuella fallen.

Jag vill framfšra att mycket talar fšr att en spekulant som provkšr en motorcykel
bara Šr besittningsbitrŠden. De skulle med andra ord inte ens ha fŒtt egendomen i
sambesittning med Šgaren. HD uttalar sig inte specifikt i frŒgan. TingsrŠtten pŒpekar,
i sin av hovrŠtten faststŠllda dom, att spekulanterna inte fŒtt besittning till egendomen. Jag anser att dessa fall uppvisar stora likheter med andra fall dŠr den omedelbara
innehavaren av saken har bedšmts som besittningsbitrŠde p.g.a. sin osjŠlvstŠndiga
stŠllning.

10 VARA I BUTIK

Ett av rekvisiten fšr stšld Šr att det skall vara frŒga om ett olovligt besittningstagande.
Rekvisitet kan leda till problem nŠr ett besittningstagande Šr tillŒtet. Det Šr t.ex. fallet
med varor i sjŠlvbetjŠningsbutiker och bšcker i bibliotek. Ett annat exempel pŒ ett
lovligt tagande Šr tankning av bensin.111€ven ett tagande av hittegods Šr lovligt. Ett
tidigt fall som beršr ett lovligt tagande Šr NJA 1945 s 45. MŒlet handlade om ved som
fallit av jŠrnvŠgsvagnar och som fanns kvar i jŠrnvŠgsvagnarna. C som var anstŠlld vid
jŠrnvŠgen tillŠgnade sig veden. Som anstŠlld vid jŠrnvŠgen hade han enligt de interna
reglerna en skyldighet att tillvarata upphittade eller kvarlŠmnade saker. Det fšrsta
tagandet av egendomen som skedde inne pŒ stationsomrŒdet kan med andra ord inte
ha varit olovligt. Samtliga domstolar dšmde honom dock fšr stšld utan att reflektera
šver att det fšrsta tagandet var lovligt. BestŠmmelsen om nšd kan ocksŒ leda till att
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ett tagande Šr lovligt, t.ex. att rŠdda en sak ur ett brinnande hus. Enligt kommentaren
till brottsbalken Šr dock detta fšrfarande olovligt om tillŠgnelseuppsŒt finns.112

En av anledningarna till att HD fastnade fšr att bedšma tagande av vara i sjŠlvbetjŠningsbutik som ett tillgreppsbrott och inte som ett bedrŠgeribrott, kan vara att det
fanns en šnskan att jŠmstŠlla tagandet av varor i sjŠlvbetjŠningsbutiker med tagandet
av varor i affŠrer dŠr alla varorna fšrvarades bakom disk.113 Det framstŒr dessutom
som naturligt fšr allmŠnheten att kalla ett sŒdant fšrfarande fšr stšld eller snatteri. En
annan fšrdel med att anse fšrfarandet vara ett tillgreppsbrott Šr att om gŠrningsmannen gšr motvŠrn med rŒntvŒng blir fšrfarandet att bedšma som rŒn. Om samma motstŒnd gšrs men tagandet av varan bedšms som bedrŠgeri, blir motvŠrnet att bedšma
som egenmŠktigt fšrfarande.114 En nackdel med att bedšma fšrfarandet som ett bedrŠgeri Šr att ingen rŠtt till laga sjŠlvtŠkt dŒ skulle finnas fšr affŠrsinnehavaren, eftersom
den rŠtten fšrutsŠtter en olovlig besittningsrubbning.

10.1 Villkorade och kategoriska samtycken
Jareborg menar att ett samtycke kan vara villkorligt eller kategoriskt. Det kategoriska
samtycket kan vara begrŠnsat. Ett begrŠnsat samtycke innebŠr att villkoret som stŠlls
pŒ tagandet skall vara uppfyllt efter tagandet. NŠr det gŠller det begrŠnsade samtycket
Šr det inte stšld att bryta mot dess villkor. I ett villkorat samtycke skall villkoret vara
uppfyllt vid tagandet. Att ta nŒgot utan att uppfylla det villkoret utgšr dŠrfšr
stšld.115 €ven vad gŠller medgivande bšr samma princip gŠlla. Av detta fšljer att
samtycket som affŠrsinnehavaren ger kunden att ta varan, fšrutsatt att han betalar
den, Šr ett begrŠnsat samtycke. OmstŠndigheten att varan sedan inte betalas kan inte
leda till att fšrfarandet Šr att bedšma som stšld. Samma argument kan anvŠndas mot
att dšljandet av varan skulle innebŠra att ett tagande blir olovligt. Dšljandet av varan
sker efter tagandet och kan inte fŒ en tillbakaverkande effekt. Tillgreppet mŒste ha
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varit olovligt i det šgonblick det skedde, vilket Šr vid en tidpunkt som infaller innan
dšljandet sker. Med detta resonemang utesluts alla fšrfaranden som skett efter tagandet.

Det som skulle gšra tagandet olovligt har istŠllet sagts vara ett uppsŒt att dšlja varan
eller att inte betala fšr den. Detta uppsŒt fšreligger vid tillgreppet.116 Konstruktionen
att ett tagande blir olovligt p.g.a. ett uppsŒt att inte betala har kritiserats av flera
fšrfattare bland dessa WallŽn, Thornstedt, Dalgren och Jareborg. Kritiken som framfšrts gŒr i huvudsak ut pŒ att en sŒdan tillŠmpning innebŠr en sammanblandning av
brottets subjektiva och objektiva sida. 117 En praxis dŠr sammanblandning av objektiva och subjektiva rekvisit accepteras skulle Šven kunna sprida sig till andra omrŒden
inom straffrŠtten. Deras mšjliga anvŠndning Šr inte begrŠnsat till tillgreppsbrotten. En
sŒdan utveckling Šr i lŠngden ohŒllbar. Med hŠnsyn till detta anser Šven jag att instŠllningen att det fšrsta tagandet i sambesittning Šr lovligt medan ett tagande i ensambesittning Šr olovligt Šr att fšredra.

10.2 Det fšrsta lovliga tagandet fšljs av ett andra olovligt tagande
I dagens rŠttslŠge finns en tydlig linje i rŠttspraxis angŒende tillgrepp i butik. Den kan
sammanfattas med att det fšrsta lovliga tagandet anses fšljas av ett andra, olovligt
tagande. Det skulle vara mšjligt att anse att ett andra olovligt tagande sker dŒ kunden
dšljer varan genom att sŠtta ner den i fickan eller i en vŠska. HD har emellertid inte
ansett denna lagtillŠmpning lŠmplig. HD har istŠllet fastnat fšr en annan bedšmning
av nŠr det andra olovliga tagandet sker. Fšr de fall dŒ butiken har en kassaspŠrr har
HD i NJA 1965 s 398 kommit fram till att det andra olovliga tagandet sker dŒ
kassaspŠrren passeras. Det Šr med andra ord tillŒtet att ta saken frŒn dess plats i
affŠren men inte att passera kassaspŠrren utan att betala fšr varan.118 Det samtycke
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som fanns till det fšrsta tagandet finns inte till det andra tagandet, eftersom samtycke
till att fŒ ta en vara genom kassaspŠrren Šr villkorad av att betalning skett. Jareborg
pŒpekar att valet av spŠrren som grŠns beror pŒ att bedrŠgeribrott fullbordas vid
spŠrren och att det med hŠnsyn till detta inte vore dogmatiskt šnskvŠrt att vŠlja annan fullbordanspunkt fšr stšld119. Att just kassaspŠrren valts beror enligt min mening
mindre pŒ att butikens faktiska rŒdighet šver varan fšrŠndras genom passerandet av
dessa punkter, Šn att det inte Šr tillŒtet att ta med varan utanfšr dessa punkter utan
att ha betalat fšr den

Av NJA 1972 s 253 framgŒr att om det Šr frŒga om ett varuhus med klart avgrŠnsade
avdelningar fullbordas brottet dŒ avdelningen lŠmnas. Fšr švriga butiker gŠller att
rumskriteriet Šr avgšrande fšr nŠr stšlden skall anses vara fullbordad. €ven i NJA
1981 B7 kom HD fram till samma slutsats. I SvJT 1971 s 62, dŠr det var frŒga om ett
tagande av vara i sjŠlvbetjŠningsbutik, uttalar hovrŠtten att i en affŠr kan kunden ta
och fšrvara saluhŒllna varor som han sjŠlv anser lŠmpligt. Att kunden har uppsŒt att
tillŠgna sig varan innebŠr inte att han rubbar affŠrens besittning. Jag instŠmmer helt i
hovrŠttens mening.

NŠr det gŠller larmportaler Šr rŠttslŠget mer osŠkert. I RH 1983:2 hade en kund passerat en larmportal som inte fungerade. HovrŠtten ansŒg att fullbordat snatteri fšrelŒg,
dŠrfšr att varuhuset genom larmportalen hade tillkŠnnagivit att den som passerade
portalen ansŒgs ha lŠmnat avdelningen. HovrŠtten kom fram till samma slut Šven i
SvJT 1976 rf. s. 42. Larmportalen i det fallet befann sig nŠra utgŒngen. I ett annat fall,
RH 1988:102, friade hovrŠtten fšr ansvar fšr snatteri, med hŠnsyn till att kunden
upptŠcktes precis vid passerandet av larmanordningen och dŠrefter stannade kvar i
affŠren. Det vanliga angŒende larmanordningar Šr att de finns i anslutning till utgŒng
eller kassaspŠrr. MŒnga gŒnger kan dŠrfšr passerandet av larmanordningen vara likstŠllt med passerandet av de i praxis valda grŠnserna. En sŒdan tillŠmpning fšljer de
linjer praxis dragit upp. Jag tycker dŠremot inte att en butik, genom att sŠtta upp en
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kassaspŠrr pŒ ett stŠlle som inte šverensstŠmmer med de i praxis valda grŠnserna,
skall kunna styra fullbordanspunkten fšr brottet. RH 1983:2 kan tolkas som att betydelse ges Œt var varuhuset bestŠmt att grŠnsen skall gŒ. Det Šr ingen tillfredsstŠllande lšsning. En annan tolkning Šr att hovrŠtten menade att avdelningen faktiskt slutade
vid larmanordningen och att den tilltalade insett det genom att varuhuset satt upp
larmanordningen dŠr.

Brottets fullbordanspunkt infaller alltsŒ vid det andra olovliga tagandet. Jareborg
menar att i det fšrsta skedet sŠtter sig gŠrningsmannen i sambesittning till saken. NŠr
han dŠrefter fullbordar brottet sŠtter han sig i ensambesittning till den.120 En annan
fšrklaring skulle kunna vara att kunden bara Šr ett besittningsbitrŠde i det fšrsta skedet.

10.3 Varor som konsumerats inne i butiken
NŠr det gŠller varor som konsumerats inne i butiken Šr inte praxis lika klar. I RH
54:84 dšmdes en person fšr stšld efter att ha konsumerat en vara inne i butiken. I RH
67:83 kom hovrŠtten dock fram till annat resultat. Brottet ansŒgs dŠr inte fullbordat,
eftersom personen ifrŒga inte lŠmnat livsmedelsavdelningen. I det fšrstnŠmnda fallet
ansŒgs ensambesittning fšr gŠrningsmannen uppkomma redan genom konsumtionen.121 En orsak till att de bŒda fallen bedšmts olika kan vara att i RH 54:84 hade
gŠrningsmannen inte pengar att betala fšr sig. Under sŒdana fšrhŒllanden menade
hovrŠtten att tillŠgnandet av varan var att bedšma som olovligt.122 Min mening Šr att
gŠrningsmannen i bŒda fallen olovligen tagit egendomen. Butiksinnehavaren har medgivit ett tagande i sambesittning, men inte ett tagande i ensambesittning. Genom konsumtionen kommer varan i gŠrningsmannens ensambesittning. Jareborg verkar anse att
hovrŠtten i RH 54:84 kommit fram till en riktig lšsning123. UtgŒngen strider dock mot
vad som anses gŠlla fšr hittegods. Om ett hittegods omhŠndertas av upphittaren Šr
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tagandet inte olovligt om upphittaren har tillŠgnelseuppsŒt eller om han konsumerar
varan.124 NŠr det gŠller hittegods Šr det dock svŒrare att tala om sambesittning Šn vad
det Šr angŒende butikstillgreppen och nŒgot tagande skulle med andra ord inte komma
till stŒnd genom konsumtionen i det fallet.

10.4 Andra nŠrliggande fall
I kommentaren till brottsbalken uttalas att ett tillgrepp av en bok pŒ ett bibliotek Šr
olovligt om gŠrningsmannen har uppsŒt att behŒlla boken dŒ den tas.125 Jag instŠmmer
inte i den instŠllningen. Villkoret att nŒgon fŒr ta en bok i sin besittning i biblioteket,
endast om han tŠnker redovisa fšr den, Šr ett begrŠnsat medgivande. Av det fšljer att
det fšrsta tagandet av boken inte Šr olovligt bara p.g.a. att personen ifrŒga inte redovisar fšr boken. AngŒende frŒgan om uppsŒtet att tillŠgna sig boken skall innebŠra att
tillgreppet Šr olovligt, hŠnvisas till vad som sagts i frŒgan ovan. Starka skŠl talar dessutom fšr att vŠlja samma fullbordanspunkt som angŒende tillgrepp i butik, eftersom
stšrre enhetlighet dŒ uppnŒs. I likhet med affŠrer kan bibliotek se ut pŒ olika sŠtt. NŠr
det andra tagandet skall anses ske bšr bedšmas pŒ i princip samma sŠtt som angŒende
butiker. I vissa bibliotek mŒste lŒntagaren innan utgŒngen passera en disk, som nŠrmast liknar en kassaspŠrr. I sŒdant fall bšr det andra olovliga tagandet ske dŒ disken
passeras. I en del bibliotek finns avdelningar med mšjligheter att lŒna bšcker pŒ varje
avdelning. Mycket talar dock fšr att rumskriteriet bšr vara avgšrande i det fallet,
eftersom det vanligen Šr tillŒtet att lŒna bšcker pŒ vilken avdelning som helst126.

NŠr det gŠller bensinstationer skulle de principer som dragits upp angŒende butikstillgreppen innebŠra att det andra olovliga tillgreppet sker dŒ bilen kšrs ut frŒn bensinstationen. I NJA 1985 s 384 bedšmdes det som stšld nŠr en person hade tankat och
avlŠgsnat sig utan att betala.127 Likheterna med butikstillgreppen Šr inte lika framtrŠdande som nŠr det gŠller bibliotek. Min Œsikt Šr att samma fullbordanspunkten ŠndŒ Šr
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att fšredra. Stšrre enhetlighet uppnŒs hŠrmed Šn om en annan fullbordanspunkt skulle
vŠljas. Det Šr ocksŒ den tidpunkt dŒ det kŠnns mest naturligt att anse att sambesittningen till bensinen upphšr. SŒ lŠnge bilen och bensinen befinner sig inom bensinbolagets avgrŠnsade omrŒde kan sambesittning, utan alltfšr stort vŒld pŒ det traditionella
besittningsbegreppet sŠgas fšreligga.

10.5 Splittring av besittningsbegreppet fšr att fylla praktiska syften
Kritik kan riktas mot HD:s praxis genom att besittningsbegreppet splittras. I andra
lokaler Šn butiker och varuhus uppkommer ingen sambesittning under de ovan redovisade fšrutsŠttningarna. Om nŒgon bŠr en sak i en vŠska eller i en ficka anses saken
vara i dennes omedelbara besittning. Den medelbara besittning som lokalens innehavare har till saker i lokalen utesluts genom den andres omedelbara besittning.

En annan svaghet Šr som jag tidigare pŒpekat, att det inte finns nŒgon skillnad mellan
den rŒdighet affŠrsinnehavaren har šver varan dŒ kunden Šr innanfšr kassaspŠrren eller
kvar pŒ avdelningen, och dŒ kunden passerar kassaspŠrren respektive avdelningsgrŠnsen. Fullbordanspunkten har, enligt min mening, valts med hŠnsyn till vad affŠrsinnehavaren medgivit att kunden gšr med varan. Det knyter inte an till de faktiska omstŠndigheterna utan har pŒverkats av nŠr brottet bšr fullbordas. Om rumskriteriet
hade ansetts vara det avgšrande hade det varit mšjligt att tala om att besittningen
faktiskt upphšrt fšr affŠrsinnehavaren.128

HD:s lšsning har dock praktiska fšrdelar. Kontrollfunktionen fšrbŠttras ju tidigare
fullbordanspunkten infaller. Om fullbordanspunkten i alla ovan omskrivna fall skulle
vara styrd av rumskriteriet skulle chanserna att kunna fŒ fast gŠrningsmannen minska
betydligt. GŠrningsmannens mšjligheter att hinna undan skulle ška om butiksinnehavaren var tvungen att avvakta med ingripande till efter att han lŠmnat butiken. Fšr
fallet dŒ det finns en larmanordning vid kassaspŠrren, sŒ skulle brottet inte anses
fullbordat nŠr larmanordningen utlšstes, utan fšrst dŒ lokalen lŠmnades.
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11 SAKER I LOKALER OCH P• FASTIGHETER

Under denna rubrik skall jag redogšra fšr nŠr besittning till en sak i en lokal eller ute i
det fria tillkommer sakens Šgare eller lokalens respektive fastighetens innehavare.
Normalt fšreligger medelbar besittning till saker som i ett fšr dem normalt lŠge finns i
omslutna lokaliteter, som t.ex. mšbler i bostaden, arbetsredskap i arbetslokalerna och
fšremŒl i tŠltet, bilen, bŒten eller kassafacket.129 Ett exempel frŒn praxis dŠr besittning
fšr lokalinnehavaren ansetts uppkomma Šr NJA 1956 s 533. En kamera som lŠmnats
pŒ disken i en pantbank ansŒgs vara, om ej i Šgarens, sŒ i alla fall i pantbanksinnehavarens besittning.
Till mšbler i en lŠgenhet har den boende besittning. NŠr det gŠller den fasta inredningen har dock den boende och fastighetsŠgaren sambesittning enligt NJA 1946 s 56, dŠr
hyresgŠsten dšmdes fšr stšld nŠr han tillŠgnat sig dšrrar, skŒp, golvbrŠdor, hyvelbŠnk
samt material frŒn ett uthus.130 NJA 1948 s 230 behandlar frŒgan om besittning fšr en
fastighets innehavare till fast inredning i en byggnad. En entreprenšr hade installerat
37 radiatorer och anslutit dem till ršrsystemet, medan 6 radiatorer Œterstod att koppla
in. Entreprenšren Œtertog sedan radiatorerna. FrŒgan var om entreprenšren genom
detta rubbade fastighetsŠgarens besittning till radiatorerna. HD ansŒg att det inte var
fallet. FastighetsŠgaren hade inte ens fŒtt sambesittning till egendomen. HD uttalar att
de 37 radiatorerna inte blivit slutligt anbragda i byggnaden, utan bara blivit provisoriskt upphŠngda och anslutna till ršrsystemet fšr provtryckning. Genom detta hade
entreprenšren inte avhŠnt sig besittningen till radiatorerna. Trots att monteringen inte
var tŠnkt att vara slutgiltig, uppkommer ingen skillnad i den praktiska situationen nŠr
det gŠller detta fall och fallet dŒ radiatorerna inmonterats fšr gott. OmstŠndigheten att
syftet i just det hŠr fallet var att hŠnga upp dem tillfŠlligt bšr inte, enligt min mening,
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fŒ en sŒdan betydelse som HD tillmŠtt den. Besittningsbedšmningen bšr avse den
reella urskiljbara verkligheten och inte de tankar och syften som finns hos parterna.

Fallet kan jŠmfšras med NJA 1969 s 249, Šven om det finns vissa olikheter mellan
fallen. Plattor till en grŠvmaskin hade av A pŒ prov levererats till en arbetsplats fšr
ett bolag. A hŠmtade sedan plattorna pŒ arbetsplatsen. HŠradsrŠtten och hovrŠtten
dšmde fšr egenmŠktigt fšrfarande och ansŒg alltsŒ att bolaget fŒtt besittning till plattorna. HD ansŒg att A haft anledning att uppfatta att han fick Œterta plattorna och
friade dŠrmed frŒn ansvar. Mycket tyder pŒ att HD ocksŒ ansŒg att bolaget fŒtt besittning till plattorna. I det hŠr fallet tillmŠttes alltsŒ inte omstŠndigheten att fšremŒlen bara provisoriskt befann sig pŒ platsen betydelse. I och med att fšremŒlen befann
sig pŒ bolagets arbetsplats var de i bolagets besittning. Jag instŠmmer i domstolarnas
bedšmning.

RŠttsfall som talar fšr att besittning kvarstŒr till egendom trots att direkt uppsikt inte
fšreligger Šr NJA 1995 s 561. I det fallet hade ett par handvŠskor lŠmnats pŒ en bŠnk
utan uppsikt medan deras Šgare dansade. Ett tillgrepp ur handvŠskorna bedšmdes
som stšld. Ingen av domstolarna uttalar sig angŒende besittningsfrŒgan. Det framgŒr
dŠrfšr inte explicit om det Šr frŒga om en besittningskrŠnkning eller om ett olovligt
tagande utan besittningskrŠnkning. Eftersom ingen av domstolarna har bedšmt varfšr
besittningstagandet skulle vara olovligt, en frŒga som aktualiseras om en egendom inte
Šr i nŒgons besittning, talar dock det mesta fšr att domstolarna utgŒtt frŒn att vŠskorna var i deras Šgares besittning. OmstŠndigheter som kan ha pŒverkat den bedšmningen Šr att Šgarna till vŠskorna visste var vŠskorna var samt bara lŠmnade vŠskorna
under en begrŠnsad tidsperiod. Att direkt uppsikt inte fšrelŒg ledde inte till en annan
bedšmning.

I ett annat rŠttsfall NJA 1973 s 590 ansŒgs en barnvagn som lŠmnats i en trappuppgŒng ha tillgripits och fšršvaren dšmdes fšr egenmŠktigt fšrfarande. Detta innebar att
HD ansŒg antingen att barnvagnen var i nŒgons besittning eller att tagandet ŠndŒ var
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att bedšma som olovligt. Eftersom barnvagnen lŠmnats och Šgaren alltsŒ visste var
den fanns talar mycket fšr att den ansŒgs vara i sin Šgares besittning. Den befann sig
dessutom inom ett avgrŠnsat omrŒde. €ven NJA 1951 s 666 talar fšr att besittning
kvarstŒr fšr innehavaren till saker som finns i utrymmen och fšrrŒd i hyreshus. DŠr
var det frŒga om en portvakt som flyttat en motorcykel frŒn ett cykelstall i fastigheten, eftersom motorcyklar inte fick vara i det utrymmet. Motorcykeln stals senare.
Portvakten dšmdes fšr sjŠlvtŠkt. HD yttrade bl.a. att motorcykelns Šgare i likhet med
švriga hyresgŠster hade nyckel till utrymmet. HD ansŒg att portvakten genom fšrfarandet hade rubbat Šgarens besittning till cykeln. HD:s besittningbedšmning i det hŠr
fallet Šr inte kontroversiellt. Motorcykeln fšrvarades i ett lŒst utrymme och Šgaren
hade sjŠlv stŠllt dit den och visste med andra ord var den var. Fšr de bŒda sistnŠmnda
fallen talar normalitetsgrundsatsen fšr att besittning skall uppkomma.

11.1 Fastigheter
NŠr det gŠller fastigheter Šr saker som befinner sig pŒ mark som man disponerar šver
vanligen i ens besittning.131 Denna omstŠndighet leder dock inte alltid till att besittning uppkommer. Bedšmningen beror dock pŒ om sakens placering Šr normal och om
man vet att saken finns inom omrŒdet.

Det finns viss rŠttspraxis angŒende fastigheter som i viss mŒn kan ha pŒverkats av de
specifika omstŠndigheterna i de olika fallen. I NJA 1940 s 447 hade byggnadsmaterial
som skulle levereras till en kšpare av misstag levererats till en annan persons tomt.
Denne tillŠgnade sig materialet. Materialet ansŒgs inte ha kommit ur kšparens besittning och HD dšmde fšr stšld. Mycket tyder pŒ att det hŠr var frŒga om sambesittning mellan kšparen och den vars till tomt virket felaktigt levererats.132 Det verkar
som om HD fŠst vikt vid omstŠndigheten att virket av misstag levererats till fel tomt.
En annan omstŠndighet som enligt Karlgren kan ha haft betydelse fšr 1940-Œrs fall Šr
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att godset fšr tillŠgnaren inte verkade vara utom rŠckhŒll fšr den rŠtte Šgaren.133En
orsak till det kan ha varit att kšparens tomt lŒg nŠra den tomt som materialet felaktigt
levererats till.

Ett annat exempel dŠr omstŠndigheten att fšremŒlen befunnit sig pŒ annans fastighet
inte tillmŠtts avgšrande betydelse Šr NJA 1979 s 62. En man hade kšpt vissa fšremŒl
pŒ en gŒrdsauktion och lŠmnade fšremŒlen pŒ platsen fšr att hŠmta dem senare. AuktionsfšrrŠttaren beordrade fastighetsinnehavaren att lŒsa in fšremŒlen och vŠgrade
lŠmna ut fšremŒlen till kšparen utan kontant betalning. AuktionsfšrrŠttaren dšmdes
fšr egenmŠktigt fšrfarande. HD menade att genom den befattning som kšparen tagit
med godset hade det kommit i hans besittning. Befattningen HD talar om var att kšparen hade lastat godset pŒ en kŠrra och lŠmnat kŠrran med last pŒ fastigheten. Trots
att kšparen hade lŠmnat godset pŒ fastigheten var godset fortfarande i hans besittning,
enligt HD. Det tidigare besittningstagandet fick betydelse Šven fšr en senare bedšmning om besittning fšrelŒg. Att auktionsfšrrŠttaren inte hade besittning till egendom Šr
inte sŠrskilt kontroversiellt, men mycket talar, enligt min mening, fšr att en fastighetsŠgare fŒr besittning till egendom som upplagts pŒ hans fastighet. I det hŠr fallet
var fastigheten dessutom bebodd och fastighetsŠgaren visste att fšremŒlen befann sig
pŒ hans fastighet. €ven om HD inte uttalar nŒgot i den riktningen, Šr det inte uteslutet att HD ansŒg att fastighetsinnehavaren och kšparen hade godset i sambesittning.

I NJA 1956 s 140 var det frŒga om en elektrisk ledning som sŒlts, men som kšparen
inte fick ta med sig innan han erlagt betalning. Efter att kšparen fŒtt tillstŒnd att nedmontera ledningen och gjort det, bortfšrde han emellertid ocksŒ ledningen. FrŒgan var
om kšparen genom att nedmontera ledningen hade fŒtt den i sin besittning. HD kom
fram till att kšparen genom nedmonteringen inte fŒtt ledningen i ensambesittning.
OmstŠndigheter som tillmŠtts betydelse kan vara att ledningen befann sig pŒ sŠljarens
fastighet och att sŠljaren dŠrmed kunde utšva viss tillsyn šver ledningen134. Det framgŒr dock inte av fallet vilka omstŠndigheter som tillmŠtts betydelse.
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Av fallen framgŒr att om en sak befinner sig pŒ en annans fastighet pŒverkar detta
besittningsbedšmningen. OmstŠndigheten Šr dock inte ensamt avgšrande fšr besittningsbedšmningen. Normalitetsgrundsatsen har ocksŒ en avgšrande betydelse, samt
de mšjligheter att rŒda šver egendomen som finns. En omstŠndighet som pŒverka
bedšmningen Šr om Šgaren till godset vet var det finns. Nackdelen med det rekvisitet
Šr att det inte pŒ nŒgot sŠtt Šr synbart fšr en tredje man. I vissa fall har andra fšrhŒllanden tillmŠtts betydelse, som att egendomen av misstag kommit pŒ nŒgons fastighet
och att egendomen bara provisoriskt installerats. Jag instŠmmer inte i stŒndpunkten
att dessa omstŠndigheter skall tillmŠtas betydelse i besittningsbedšmningen. Det
strider enligt min mening mot besittningsbegreppets grundlŠggande betydelse att
tillmŠta tankar och syften som inte realiseras i den iakttagbara verkligheten betydelse.
Det Šr inte omšjligt att domstolarna i dessa fall tagit hŠnsyn till vem som har den
materiella rŠtten till egendomen.

12 BORTTAPPAD OCH KVARGL…MD EGENDOM
En besittning kan upphšra genom att besittaren tappar bort egendomen.135 Fšr borttappad egendom som inte lŠngre finns i nŒgons besittning aktualiseras hittegodslagen.136 NŒgons besittning till en sak utesluter alltsŒ hittegodslagen. Om det Šr en persons omedelbara besittning som utesluter att hittegodslagen blir tillŠmplig eller om
Šven medelbar besittning kan fŒ samma effekt framgŒr inte. FrŒgan fŒr frŠmst betydelse fšr saker som tappats bort i en lokal. Dessa saker kan sŠgas vara i lokalinnehavarens medelbara besittning, varvid ett omhŠndertagande av dem inte skulle falla under
hittegodslagens regler.137

135

Beckman, Festskrift till Nial, s 75.
NJA II 1938, s 743.
137
Kommentar till brottsbalken,s 333.
136

52

HD har i Šldre praxis haft en benŠgenhet att dšma fšr stšld, dŒ nŒgon tillŠgnat sig
kvarglšmd egendom. Denna praxis har tolkats som att om en sak inte Šr pŒ vŠrre
avvŠgar Šn att dess Šgare kan Œterfinna den, befinner sig saken fortfarande i Šgarens
besittning138. Beckman menar att det finns en presumtion, att ett tidigare besittningsfšrhŒllande fortbestŒr tills det klart upphšrt och att den omstŠndigheten skulle motivera besittningen av den kvarglšmda saken.139 Den motiveringen leder dock inte lŠngre
Šn att man mŒste ta stŠllning till frŒgan om nŠr ett besittningsfšrhŒllande klart upphšrt. Jag anser inte att det Šr givet att det Šr fallet nŠr det gŠller egendom som glšmts
kvar och Šgaren avlŠgsnat sig frŒn platsen. NŠr det gŠller kvarglšmd egendom utomhus
talar ofta normalitetsgrundsatsen mot att den skulle vara i nŒgons besittning, se t.ex.
NJA 1943 s 358. Att enbart omstŠndigheten att en Šgare vet var saken Šr skulle leda
till besittning Šr dŠrfšr, enligt min mening, inte šnskvŠrt. Det finns inget rŠttsfall
angŒende denna frŒga som tillkommit under senare tid.

Strahl pŒpekar att efter 42-Œrs strafflagsrevision framgŒr det tydligare att det inte Šr
nšdvŠndigt att en sak skall vara i nŒgons besittning fšr att kunna vara fšremŒl fšr
stšld. Tagandet av saken kan ŠndŒ vara olovligt, om saken inte kommit pŒ vŠrre avvŠgar Šn att den dittillsvarande besittaren vet var han kan Œterfinna den.140 Jag tycker att
Strahls lšsning Šr mer tilltalande Šn att konstruera en besittning fšr sakens rŠttmŠtiga
innehavare. Genom Strahls lšsning undviks dock inte de problem som uppkommer
angŒende hittegods. Tagande av hittegods Šr lovligt. Om ett tagande av sak som inte Šr
i nŒgons besittning i fall som dessa skall anses vara olovligt, mŒste ett ytterligare krav
tolkas in i hittegodslagen, nŠmligen att hittegodslagen bara Šr tillŠmplig dŒ Šgaren till
saken inte vet var han skall sška efter den. I linje med det menar Jareborg att det finns
avgšranden i rŠttspraxis som innebŠr att inte allt som Šr tappat och kvarglšmt Šr
hittegods. Utšver att den inte skall vara i nŒgons besittning tillkommer ett ytterligare
krav. Om upphittaren har goda skŠl att tro att den fšrutvarande besittaren eller Šgaren
av saken vet var han skall sška efter saken, bšr han lŒta den ligga kvar.141
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12.1 Kvarglšmd egendom i privatbostad
NŠr det gŠller egendom som kvarglšmts i annans bostad Šr frŒgan om den dŠrmed skall
anses ha kommit i bostadsinnehavarens besittning. Det gŠller fšr andra fšremŒl som
befinner sig i bostaden och som inte Šr fšremŒl fšr annans omedelbara besittning. I
SvJT 1943 rf. s. 27 bedšmdes dock ett tillŠgnande av en handvŠska av bostadens
innehavare som stšld. Det innebar att hovrŠtten ansŒg att vŠskan fortfarande var i
dess Šgares besittning. HovrŠtten reflekterade inte sŠrskilt šver besittningsfrŒgan, utan
slog fast att den Œtalade olovligen hade tillgripit vŠskan. Genom att hovrŠtten dšmde
fšr stšld Šr det dock uteslutet att de ansett att vŠskan var i bostadsinnehavarens ensambesittning. En omstŠndighet som kan ha haft betydelse Šr att vŠskans Šgare antagligen visste var hon skulle sška efter vŠskan. Som ovan nŠmnts sŠtter jag frŒgetecken
infšr att tillmŠta enbart den omstŠndigheten effekten att saken anses vara kvar i Šgarens besittning. Jag anser att ŠganderŠtten till vŠskan har spelat en avgšrande betydelse fšr besittningsbedšmningen i detta fall. Som ovan nŠmnts har hovrŠtten šverhuvudtaget inte beršrt besittningsfrŒgan, sŒ deras argumentation fšr lšsningen framgŒr
inte av sjŠlva domen.

Jag anser att den rŠtta brottsrubriceringen fšr fall som dessa Šr olovligt fšrfogande. I
NJA 1935 s 387 ansŒg domstolarna att en kvarglšmd vŠska pŒ ett fartyg befann sig i
fartygbefŠlets besittning. Att en kvarglšmd vŠska anses fšrbli i dess Šgares besittning
dŒ den glšmts i en bostad, medan den anses komma i fartygbefŠlets besittning dŒ den
kvarglšmts pŒ ett fartyg Šr svŒrt att fšrena. OmstŠndigheten att Šgaren vet var hon
skall sška efter vŠskan kan inte motivera olika slut i dessa fall. I bŒda fallen bšr Šgaren
ha haft ett begrepp om var vŠskan kan ha funnits. En mšjlig tolkning skulle kunna
vara att vŠskans Šgare och fartygsbefŠlet respektive bostadsinnehavaren har vŠskan i
sambesittning. NŒgot som tyder pŒ att det skulle vara fallet framkommer dock inte av
domskŠlen.142
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12.2 Borttappad egendom pŒ jŠrnvŠg, flygplan, bŒt och dylikt
Egendom som glšmts kvar eller tappats pŒ jŠrnvŠg Šr fšremŒl fšr en sŠrskild reglering.143 Det gŠller Šven kvarglšmd egendom pŒ flygplan och flygplatser och i spŒrvagn, tunnelbanevagn och pŒ buss.144 Tagandet av egendomen Šr lovligt Šven om det
kan hŠvdas att den kvarglšmda saken Šr i trafikfšretagets besittning. Egendomen skall
sedan lŠmnas in till trafikfšretaget.145 Regleringarna beršr egentligen inte sjŠlva besittningsfrŒgan, men eftersom det fšrsta tagandet enligt regleringen Šr lovligt kommer
besittningsbedšmningen i ett annat lŠge. Problematiken liknar den angŒende tillgrepp i
butik och Jareborg menar att det Šven i det hŠr fallet gŒr att tala om ett andra olovligt
tagande.146 Enligt min mening finns dock vissa skillnader mellan dessa fall och butikstillgreppen. En skillnad Šr att egendomen som upphittats inte behšver lŠmnas in
till chauffšren utan kan lŠmnas in till trafikfšretagets avdelning fšr upphittade fšremŒl. €ven det andra tagandet kan dŠrfšr vara lovligt. Efter att upphittaren stigit av
fŠrdmedlet Šr det svŒrare att hŠvda att besittningen fšrŠndras, sŒ att Šnnu ett tagande
kan ske.

Den rŠttspraxis som finns pŒ omrŒdet Šr av Šldre datum och avdšmdes innan regleringarna tillkom. Det Šr dŠrfšr svŒrt att uttala sig om vad som egentligen Šr gŠllande
rŠtt i frŒgan. I NJA 1916 s 25 ansŒgs stšld ha begŒtts, dŒ B funnit en plŒnbok i en
tŒgkupŽ och tillŠgnat sig den utan att anmŠla upphittandet fšr jŠrnvŠgspersonalen.
Brottet ansŒgs fullbordat trots att gŠrningsmannen inte lŠmnat tŒget nŠr stšlden upptŠcktes. Det talar fšr att det olovliga besittningstagandet ansŒgs ha skett redan vid
upphittandet av plŒnboken. I tidigare nŠmnda fallet NJA 1935 s 387 ansŒgs en kvarglšmd vŠska vara i fartygsbefŠlhavarens besittning och upphittaren dšmdes fšr stšld
dŒ hon tillŠgnade sig vŠskan.147 HD har inte nŠrmare tagit stŠllning till frŒgan om nŠr
det olovliga besittningstagandet skedde. Av NJA 1945 s 45 framgŒr att fraktgods som
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lŠmnats pŒ tŒg har bedšmts vara i tŒgbolagets, i det hŠr fallet SJ:s, besittning. Ett
tagande av det har bedšmts som olovligt. Detsamma gŠller fšr fraktgods som ramlat
av tŒg och hamnat pŒ stationsomrŒdet. Det mesta tyder pŒ att det olovliga tagandet i
NJA 1945 s 45 ansŒgs ha skett redan dŒ gŠrningsmannen tog egendomen fšrsta gŒngen148. Jag har ovan kritiserat utgŒngen av detta rŠttsfall. Sammantaget tyder alltsŒ den
Šldre praxis som finns pŒ omrŒdet pŒ att det olovliga tagandet anses ske redan vid
upphittandet. Genom att mycket talar fšr att redan det fšrsta tagandet ansetts vara
olovligt bšr dessa rŠttsfall enligt min mening vara šverspelade genom de nya regleringarna. Enligt dem Šr tagandet lovligt, oavsett om egendomen Šr i trafikfšretagets besittning.

12.3 Borttappad egendom i lokaler tillgŠngliga fšr en obegrŠnsad krets
personer
Det Šr tŠnkbart att egendom som tappats bort i en lokal inte Šr hittegods, eftersom
den kan vara i lokalinnehavarens besittning. Tagandet skulle i sŒ fall utgšra en besittningskrŠnkning. I de flesta fall kan det dock anses fšreligga samtycke till att omhŠnderta egendomen och lŠmna in den till lokalens innehavare.149. Om nŒgon tar egendom
som kvarglšmts och sedan tillŠgnar sig den uppkommer frŒgan om nŠr det olovliga
tagandet har skett. En mšjlighet skulle vara att lšsa denna frŒga i likhet med den praxis
som tillŠmpats angŒende tillgrepp i butik. Detta skulle innebŠra att det fšrsta tagandet
Šr tillŒtet men att det andra tagandet, d.v.s. nŠr upphittaren lŠmnar lokalen utan att ha
uppmŠrksammat lokalinnehavaren pŒ att en sak upphittats, Šr olovligt. Fšrutom att
egendom som finns i lokaler i vissa fall kan anses vara i lokalinnehavarens besittning
kan de ocksŒ anses vara i sin Šgares besittning. Jareborg menar att det Šr troligt att
egendom som tappats i stora lokaler och i lokaler som ej hŒlls under uppsikt inte Šr i
nŒgons besittning, fšrutsatt att lokalen Šr šppen fšr allmŠnheten150.
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12.3.1 Mindre lokaler som hŒlls under uppsikt
Som ovan nŠmnts har en kamera pŒ en pantbanks disk ansetts vara i pantbankens
besittning. Enligt doktrinen kan vetskap om var en sak finns pŒverka besittningsbedšmningen, dŠrfšr kan omstŠndigheten att kameran var lŠmnad och inte kvarglšmd ha
haft betydelse. Detta innebŠr att vi inte utan vidare kan tolka denna dom som att den
gŠller Šven borttappad egendom. Att kameran var lŠmnad har ocksŒ betydelse fšr
frŒgan om samtycke. NŠr det gŠller egendom som lŠmnats Šr det svŒrt att se att nŒgot
samtycke till ett tagande skulle finnas. Redan det fšrsta tagandet var med andra ord
olovligt. Det finns ingen praxis som ger klart svar pŒ frŒgan om borttappad egendom i
mindre lokaler skall anses vara i lokalinnehavarens besittning. Jareborg utesluter Œtminstone inte att den kan vara i lokalinnehavarens besittning151. Normalitetsgrundsatsen talar emot en sŒdan stŒndpunkt. Den rŒdighet som kan utšvas šver saken kan
ocksŒ ifrŒgasŠttas, nŠr lokalen Šr šppen fšr en stšrre krets av personer. Den magra
praxis som finns pŒ omrŒdet tyder dock pŒ att besittningen skulle tillkomma lokalinnehavaren i dessa fall.

Om en sak i en mindre lokal anses vara i lokalinnehavarens besittning uppkommer
problem om en borttappad sak omhŠndertas i syfte att lŠmna in den. Att detta skulle
utgšra ett olovligt tagande kŠnns inte riktigt. Jareborg menar att det i sŒdana fall kan
antas finnas ett stŒende samtycke till sjŠlva tagandet152. Fšrfarandet kan dŒ jŠmfšras
med ett tagande av vara i butik. Om egendomen inte lŠmnas in till lokalinnehavaren
utan tas med ut ur affŠren skulle ett andra tagande komma till stŒnd, vilket skulle
anses vara olovligt. Sakens Šgares besittning till saken Šr dock mer tveksam, enligt min
mening. JŠmfšr dock med SvJT 1943 rf. s. 27 som i viss mŒn talar mot den instŠllningen.
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12.3.2 Stora lokaler och lokaler som inte hŒlls under uppsikt
I NJA 1985 s 58 utgick tingsrŠtten frŒn att handskrifter som upphittats pŒ en biograf
inte var i nŒgons besittning. I den delen šverklagades inte mŒlet varvid hovrŠtten och
HD inte bedšmde frŒgan. Domen har inget prejudikatvŠrde men kan ses som ett exempel pŒ Œsikten att en sak i en lokal i vissa fall inte anses vara i nŒgons besittning.
Jareborg menar att kvarglšmda saker pŒ obemannade toaletter, inbyggda allmŠnna
platser, mŠsshallar samt idrottsarenor fšr de fall dŒ allmŠnheten Šger tilltrŠde inte kan
anses vara i nŒgons besittning. Denna Œsikt stšds i viss mŒn av biograffallet. NŠr det
gŠller stora banklokaler och postkontor Šr Jareborg dock osŠker pŒ vad som gŠller.153
Det finns fler osŠkra fall t.ex. stora affŠrer som stormarknader och kyrkor. Det finns
ingen riklig praxis pŒ omrŒdet. I och med att besittningsbegreppet Šr splittrat inom
olika omrŒden Šr det svŒrt att dra nŒgra principiella slutsatser av praxis pŒ andra omrŒden.

Mycket talar enligt min mening fšr att storleken pŒ lokalen har den betydelsen, att
det i stora lokaler Šr svŒrare fšr en innehavare att fŒ besittning till saker som kvarglšmts. Av vad som ovan framkommit anser jag dock att mycket tyder pŒ att en sak
inte Šr i nŒgons besittning dŒ den kvarglšmts i en stor lokal av detta slag. Ett problem
med den instŠllningen Šr dock att besittningsbedšmningen fšr olika saker i samma
lokal kommer att falla olika ut. Saker som sŒ att sŠga hšr hemma i lokalen anses befinna sig i lokalinnehavarens besittning. Pengarna som befinner sig pŒ banken Šr i nŒgons
besittning, varorna i en affŠr och bšckerna i ett bibliotek likasŒ. En sak som Šr kvarglšmd och efter rent yttre omstŠndigheter befinner sig i samma situation skulle dock
inte anses vara i lokalinnehavarens besittning. Orsaken till detta gŒr att finna i normalitetsgrundsatsen. Normalitetsgrundsatsen talar mot besittning nŠr det gŠller kvarglšmd egendom, eftersom en kvarglšmd sak knappast kan anses vara pŒ sin plats
enligt livets regel. Denna omstŠndighet Šr dock inte ensamt avgšrande om besittning
skall anses uppkomma, vilket framgŒr av att besittning ansetts kunna uppkomma
Šven till kvarglšmd egendom enligt praxis. €ven rŒdigheten och kontrollen šver saken
153

A a s 33.
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har betydelse fšr bedšmningen. Om saken kvarglšmts sŒ att lokalinnehavaren har
direkt uppsikt šver den och saken inte legat under en alltfšr lŒng tid kan den anses ha
kommit i lokalinnehavarens besittning. NŠr det gŠller sakens Šgare bestŒr besittningen
fšr honom troligen om han medvetet lŠmnat saken pŒ ett stŠlle, som ter sig som normalt fšr en Šgare att lŠmna saken pŒ. Besittningen borde ocksŒ bestŒ om han har saken
under sin omedelbara kontroll eller Šr i nŠrheten av den. Om han glšmt kvar saken och
lŠmnat lokalen Šr min Œsikt att besittningen upphšr.

12.4 Borttappad egendom ute i det fria
Under denna rubrik skall jag redogšra fšr vad som gŠller egendom som tappats bort,
inte i en lokal, utan pŒ en fastighet. Fastigheten kan Šgas av nŒgon annan eller av den
som tappat egendomen. OmstŠndigheten att Šgaren vet var han skall sška efter saken
har som ovan pŒpekats tillmŠtts betydelse i vissa fall.

I NJA 1939 s 329 hade en officer under en fŠlttjŠnstgšring glšmt kvar sin uniformskappa m.fl. persedlar pŒ en gŠrdesgŒrd som lŒg vid en landsvŠg. Under samma dag
tillvaratogs persedlarna av S. HD ansŒg att persedlarna fortfarande var i Šgarens besittning. HD uttalade som stšd fšr detta bl.a. omhŠndertagandet hade skett bara nŒgra
timmar efter att Šgaren lagt ifrŒn sig dem. I det hŠr fallet verkar omstŠndigheten att en
kort tid fšrflutit efter att saken kvarglšmts spela in. TvŒ justitierŒd var dock skiljaktiga och ansŒg att Šgarens besittning till saken gŒtt fšrlorad.154 I NJA 1935 s 49 ledde
dock inte omstŠndigheten att Šgaren visste var plŒnboken lŠmnats och ŒtervŠnde till
platsen ett par timmar senare till att Šgaren ansŒgs ha kvar besittningen till plŒnboken.
R, som hittat plŒnboken, hade dŒ tillŠgnat sig den. HŠradsrŠtten dšmde fšr stšld men
hovrŠtten ansŒg att det inte var frŒga om stšld, med hŠnsyn till de omstŠndigheter
varunder R satt sig i besittning av plŒnboken. Det Šr inte uteslutet att K:s uppsŒt lett
till en annan bedšmning i det hŠr fallet. Enligt min mening Šr det dock tveksamt om
det fanns en sŒdan skillnad mellan fallen. HovrŠtten dšmde fšr fšrskingring. HD prš-
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Jfr dock SOU 1983:50, dŠr domen tolkas som att plŒnboken inte var i nŒgons besittning.
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vade bara frŒgan om pŒfšljd.155 I ett annat rŠttsfall NJA 1943 s 358 kom HD fram till
att ett kvarglšmt fšremŒl, i det hŠr fallet en guldring, inte var i Šgarens besittning. A
hade glšmt sin guldring vid en militŠr idrottsplats. N pŒtrŠffade kort dŠrefter ringen
och omhŠndertog den. UngefŠr en timme senare ŒtervŠnde A till platsen fšr att sška
efter ringen och pŒ A:s fšrfrŒgan fšrnekade N att han hade sett den. KrigsrŠtten dšmde fšr stšld, men krigshovrŠtten och HD fann att N inte olovligen tillgripit ringen. HD
dšmde fšr fšrskingring.

€ven angŒende detta omrŒde Šr praxis nŒgot oklar. Den rŠttspraxis som finns Šr gammal. Min mening Šr att besittningen fšr sakens Šgare upphšr dŒ han lŠmnat platsen.
Intressant Šr att det inte i nŒgot av fallen ens nŠmnts frŒgan om besittning fšr fastighetens innehavare. Mycket talar fšr att besittning fšr fastighetens innehavare inte uppkommer om egendom kvarglšmts pŒ dennes fastighet. Detta ligger i linje med att det
Šr osŠkert om besittning kan uppkomma till kvarglšmd egendom i stora lokaler šppna
fšr allmŠnheten. Om det Šr frŒga om ett avgrŠnsat omrŒde som tillhšr den tidigare
besittaren av egendomen kan dock besittningen anses bestŒ, t.ex. om nŒgon tappar en
plŒnbok pŒ sin gŒrdsplan. Jareborg anser att om egendom tappats bort inom ett omrŒde som personen ifrŒga disponerar šver borde den fortfarande vara i dennes besittning, dock inte om omrŒdet Šr sŒ vidstrŠckt att saken Šr svŒr att Œterfinna156.

13 M€RKT VIRKE

MŠrkning av virke har stŠllt till problem fšr besittningsbedšmningen. En kšpare av
virke kan enligt civilrŠttsliga regler fŒ sakrŠttsligt skydd genom mŠrkning av virket157.
Att kšparen fŒtt sakrŠttsligt skydd innebŠr dock inte att han fŒtt saken i sin besitt155

Wennberg menar att omstŠndigheten att R visste vem som var Šgare till plŒnboken ledde till att
fšrfarandet bedšmdes som fšrskingring, s 70. Orsaken till att den omstŠndigheten skall pŒverka
besittningen kan inte jag se. Domen tyder dessutom pŒ att R inte visste vem Šgaren var dŒ han hittade
plŒnboken.
156
Jareborg, s 33-34.
157
se lag (1944: 302) om kšpares rŠtt till mŠrkt virke
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ning. FrŒgan som hŠr skall behandlas Šr om ŒtgŠrden att mŠrka virke Šr av sŒdan beskaffenhet att kšparen fŒr en sŒdan kontroll šver egendomen att det Šr frŒga om besittning.

Den allmŠnna principen fšr en sak som sŒlts men som ligger kvar hos sŠljaren Šr att
den fortfarande Šr i sŠljarens besittning. Kšparens krav pŒ att fŒ ut egendomen leder
inte till att han fŒtt den i sin besittning. Om en sŠljare gšr sig skyldig till tvesala blir
det dŠrfšr inte aktuellt med ansvar fšr nŒgot tillgreppsbrott utan bedrŠgeri eller olovligt fšrfogande158. MŠrkning och inmŠtning av virke har av domstolarna inte bedšmts
leda till att kšparen fŒr virket i sin besittning. I NJA 1924 s 543 hade virket blivit
uppmŠtt, mŠrkt och avskilt fšr kšparens rŠkning. Trots det ansŒgs inte virket ha
kommit i kšparens besittning. Samma Œsikt uttrycktes i NJA 1925 s 453 som dock
inte behandlade ett straffrŠttsligt spšrsmŒl utan en konkursfrŒga. I NJA 1948 s 524
uppkom frŒga om virke som lŒg pŒ sŠljarens fastighet kunde tas i beslag fšr sŠljarens
rŠkning, trots att det mŠrkts fšr kšparens rŠkning. HD kom fram till att virket inte var
i kšparens besittning och dŠrmed kunde tas i beslag.

Ett senare fall bekrŠftar den tidigare tagna stŒndpunkten. I NJA 1966 s 107 uppkom
frŒgan om ved som inmŠtts och mŠrkts fšr en kšpares rŠkning dŠrmed ocksŒ kommit i
kšparens besittning. SŠljarna hade efter mŠrkningen av veden tillŠgnat sig veden.
TingsrŠtten och hovrŠtten dšmde sŠljarna fšr tillgreppsbrott. De ansŒg alltsŒ att veden genom ovannŠmnda ŒtgŠrder kommit i kšparens besittning. HD:s majoritet bedšmde dock situationen annorlunda och uttalade att inmŠtningen och mŠrkningen av
veden inte kunde tillŠggas verkan av ett besittningstagande. Inte heller i švrigt fanns
det nŒgra omstŠndigheter i mŒlet som ledde till att kšparen fŒtt veden i sin besittning.
TvŒ justitierŒd var skiljaktiga och ansŒg att kšparen fŒtt veden i sin besittning. Jag
instŠmmer med majoritetens domslut. Veden var upplagd pŒ sŠljarens fastighet och
kšparen fick inte genom mŠrkningen nŒgon egentlig rŒdighet šver veden.

158

Kommentar till brottsbalken, s 538.

61

Mot denna praxis talar i viss mŒn ett Šldre rŠttsfall, NJA 1913 s 289. Redan p.g.a.
Œldern kan rŠttsfallet ifrŒgasŠttas. Vissa omstŠndigheter skiljer sig mellan ovan nŠmnda
fall och 1913-Œrs fall. I 1913-Œrs fall var det frŒga om virke som blivit upplagt i travar
fšr kšparens rŠkning pŒ en fastighet. Fastigheten sŒldes senare utan fšrbehŒll fšr
kšparens rŠtt. Kšparen informerade dock den nya fastighetsŠgaren om att virket sŒlts.
Den nya fastighetsŠgaren tillŠgnade sig trots det virket. Fšrfarandet bedšmdes som
egenmŠktigt fšrfarande, vilket innebŠr att den nya fastighetsŠgaren i vart fall inte hade
ensambesittning till virket. Motiveringen av domen var kortfattad och tre justitierŒd
var skiljaktiga och ville dšma fšr fšrskingring. HD:s majoritet ansŒg alltsŒ att kšparen
hade fŒtt virket i sin besittning genom att det upplagts. Enligt min mening finns det
inte nŒgra olikheter mellan NJA 1913 s 289 och de ovannŠmnda fallen som skall leda
till att besittningsbedšmningen blir en annan. En skillnad Šr att det inte var frŒga om
sŠljarens besittning utan den nya fastighetsŠgarens. Det verkar med andra ord som om
det Šr lŠttare fšr en kšpare att fŒ besittning i fšrhŒllande till en tredje man Šn vad det
Šr i fšrhŒllande till sŠljaren. JŠmfšr Šven med NJA 1940 s 447, dŠr kšparen ansŒgs ha
fŒtt besittning till virke trots att de felaktigt levererats till en annan persons tomt.
Presumtionen om en besittnings bestŒnd kan ocksŒ ha pŒverkat bedšmningen. Det Šr
inte omšjligt att omstŠndigheten att den materiella rŠtten tillkom kšparen pŒverkat
besittningsbedšmningen i 1913-Œrs fall.

14 DJUR

NŠr det gŠller djur kan svŒrigheter uppkomma att avgšra om de Šr i nŒgons besittning.
Om ett djur befinner sig i omedelbar nŠrhet av Šgaren eller annan person mŒste den i
enlighet med de allmŠnna regler som gŠller fšr besittningsbedšmningen anses vara i
dennes besittning. I sŒdana fall har personen ifrŒga omedelbar kontroll šver djuret.
Samma sak borde gŠlla dŒ djuret befinner sig i Šgarens bostad. Normalitetsgrundsatsen
och praktiska skŠl talar dock fšr att besittning till ett djur inte bšr inskrŠnkas bara till
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dessa fall. Det finns Šven rŠttsfall som pekar i denna riktning.159 Inte alla djur kan
tagas pŒ sŠtt som krŠvs fšr att tillgreppsbrott skall kunna bli aktuellt. SŠllskapsdjur,
d.v.s. frŠmst hund och katt, boskap och renar kan tagas, dŠremot inte vilda djur. Att
vilda djur inte Šr i nŒgons besittning och heller inte i nŒgons Šgo innebŠr att det inte Šr
stšld att skjuta fridlysta djur eller djur som annan har ockupationsrŠtt till160. Att
olovligen tillŠgna sig vilda djur kan istŠllet utgšra brott mot jakt- och fiskelagstiftningen.161 FŒgel i bur och fisk i ryssja, NJA 1978 s 736, kan dock utgšra objekt fšr ett
olovligt tagande. Att locka till sig en katt Šr enligt Jareborg ett exempel pŒ ett tagande.162 Att katten frivilligt kommer med pŒverkar alltsŒ inte bedšmningen av om ett
olovligt tagande kommit till stŒnd.

14.1 SŠllskapsdjur
Om ett djur bundits fast i vŠntan pŒ sin Šgare bšr den anses vara kvar i dennes besittning. Paralleller kan hŠr dras till en bil som parkerats pŒ gatan. €garen vet dessutom
var djuret befinner sig och mŒnga gŒnger talar Šven tidsaspekten fšr att Šgaren behŒller
en medelbar rŒdighet šver djuret. FrŒgan Šr dock om ett djur som smitit frŒn sin Šgare
skall anses ha kommit ur dennes besittning. Jareborg menar att sŒ Šr fallet om ett djur
har lŠmnat det egna omrŒdet. Besittning fšreligger inte bara pŒ den grunden att djuret
kan tŠnkas ŒtervŠnda hem.163 I NJA 1988 s 86 ansŒgs en katt som smitit frŒn sin
vŒrdare ha kommit ur dennes besittning. Katten hade sprungit bort frŒn sin vŒrdare
och hittades inte fšrrŠn nŠstan tvŒ mŒnader senare av en annan person. Denna person
šverlŠmnade katten till dess Šgare. €garen Œtalades sedermera fšr egenmŠktigt fšrfarande, dŒ hon vŠgrat lŠmna tillbaka katten till dess vŒrdare. Katten togs i beslag enligt
RB 27 kap 1¤ RB. FrŒgan om beslaget avgjordes av HD. I besittningsfrŒgan uttalar
HD att med hŠnsyn till den lŒnga tid som katten var borta och till švriga omstŠndigheter mŒste katten ha anses kommit ur vŒrdarens besittning. Av denna dom kan dock
inte slutsatsen dras att alla djur som smitit kommit ur sin Šgares besittning. Det Šr
159
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mšjligt att djuret kan anses vara kvar i innehavarens besittning om det inte varit borta
under en lŠngre tid samt om Šgaren finns i nŠrheten. Den stŒndpunkten stšds av ett
JO beslut. I JO 1980/81 s 104 uttalade JO att varje lšslšpande hund inte Šr att se som
hittegods. €ven om hunden inte Šr i sin Šgares omedelbara kontroll kan den i vissa fall
anses vara i dennes besittning. Westerlund menar att en lšslšpande hund ute i markerna under jakttid fortfarande Šr i sin Šgares besittning och att Šven en lšslšpande
hund i villaomrŒde vanligen Šr i sin Šgares besittning.164 Min mening Šr att en jakthund
mŒste anses vara i sin Šgares besittning under jakt, trots att den lšper relativt fritt i
skogen. Om en hund eller annat liknande sŠllskapsdjur utan Šgares uppsikt under en
lŠngre tid befinner sig lšslšpande i skogen mŒste dock besittningen anses upphšra.

14.2 Boskap
NŠr det gŠller djur som inte Šr sŠllskapsdjur blir besittningssituationen litet annorlunda. Kreatur i stall kan utan problem sŠgas vara i sin innehavares besittning i enlighet
med det gŠngse besittningsbegreppet. UndŽn menar att Šven kreatur pŒ bete mŒste
anses vara i sin innehavaren besittning.165 Mycket talar enligt min mening fšr denna
Œsikt. €ven om den omedelbara kontrollen šver djuren kan ifrŒgasŠttas talar normalitetsgrundsatsen fšr att djuren i dessa fall Šr i sin innehavares besittning. Djuren Šr
med andra ord pŒ sin normala plats.166 Det bšr Šven framgŒ fšr utomstŒende att djuren innehas av nŒgon.167 Andra omstŠndigheter som stšder instŠllningen Šr att djuren
befinner sig pŒ ett begrŠnsat omrŒde och innehavaren vet var de Šr. RŠttspraxis angŒende renar talar ocksŒ fšr att denna instŠllning Šr riktig.

14.3 Renar
Besittningsbegreppet stŠller till Šnnu svŒrare problem dŒ det gŠller fritt stršvande
djur, t.ex. samernas renar. Renar Šr till skillnad frŒn vilddjur i nŒgons Šgo. Enligt NJA
1948 s 307 Šr det stšld om en renŠgare i en sameby skjuter en omŠrkt ren inom byn
164
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fšr att anvŠnda den till mat. €ganderŠtten till en omŠrkt ren tillkommer samebyn. Vad
gŠller besittningen anses de mŠrkta renarna som befinner sig inom en samebys omrŒde
vara i deras Šgares besittning. Med hŠnsyn till det menar Beckman att det vore orimligt att anse att de omŠrkta renarna som finns i hjorden inte Šr i nŒgons besittning.
Besittningen till de omŠrkta renarna anses dŠrfšr vara i samebyns eller samtliga renŠgares gemensamma besittning.168 Denna stŒndpunkt skall ocksŒ ses mot bakgrund av
att ren som Šr inom samebys omrŒde och inte blivit vederbšrligen mŠrkt ska tas om
hand av ordningsmannen eller šverlŠmnas till honom och dŠrefter sŠljas fšr samebyns
rŠkning. Kšpeskillingen tillfaller samebyn. I NJA 1948 s 761, dŠr frŒgan visserligen
bedšmdes enligt strafflagen innan 42-Œrs strafflagsrevision, kom HD ocksŒ fram till
att ett tillŠgnande av en omŠrkt ren var stšld.

Det finns ett senare rŠttsfall dŠr samma bedšmning av besittningssituationen gjorts,
NJA 1997 s 256. En Šldre omŠrkt ren hade av L blivit mŠrkt med hans hustrus renmŠrke. Eftersom renen var omŠrkt ansŒgs den tillkomma samebyn. I 48-Œrs mŒl framgŒr inte om det Šr frŒga om samebyns besittning eller samtliga renŠgare i samebyns
besittning. Inte heller av 97-Œrs mŒl framgŒr HD:s Œsikt i frŒgan169. Genom en hŠnvisning till det tidigare fallet dšmer HD L fšr stšld. I och med det har renen ansetts vara i
samebyns eller alla renŠgares gemensamma besittning och denna besittning har krŠnkts
av L. Samma bedšmning verkar hovrŠtten ha gjort i SvJT 1946 rf s 81, dŠr det ocksŒ
var frŒga om anbringande av mŠrke och en besittningskrŠnkning ansŒgs ha skett.

Att renarna anses vara i besittning trots att de stršvar fritt omkring i skogarna Šr ett
lŒngt gŒende besittningsbegrepp. NŒgon faktisk rŒdighet šver renarna kan inte dess
Šgare ha. I NJA 1997 s 256 ansŒg HD att L fick renen i sin besittning genom anbringandet av renmŠrket. Att anbringande av renmŠrke Šr att se som besittningsrubbning Šr
svŒrt att se, eftersom renen till det yttre befann sig i samma situation som tidigare.
MŒlet skiljer sig frŒn NJA 1948 s 307 genom att man i 48-Œrs mŒl kunde tala om att
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den tidigare besittningssituationen upphšrde, eftersom den yttre iakttagbara situationen fšrŠndrades genom gŠrningsmannens fšrehavanden. Dock Šr ett anbringande av
mŠrke ett sorts tillŠgnande av renen. MŠrkningen av renen Šr till det yttre skšnjbart,
sŒtillvida att en mŠrkt ren till andra renŠgare ger signalen att den innehas av nŒgon. NŠr
det gŠller renar Šr besittningsbedšmningen nŠra sammanlŠnkad med ŠganderŠtten.
Besittningens sjŠlvstŠndiga betydelse som rekvisit kommer i bakgrunden. Den centrala frŒgan Šr mŒnga gŒnger vem ŠganderŠtten tillkommer och med det som utgŒngspunkt bestŠms besittningen.

Trots den kritik som kan riktats mot denna praxis vill jag framhŒlla fšrdelarna med
instŠllningen att besittning uppkommer under ovan nŠmnda fšrutsŠttningar. Att Šven
renar Šr en sak som kan besittas Šr uppenbart. Med denna utgŒngspunkt bšr besittningsbedšmningen kunna anpassas efter de praktiska fšrhŒllande varunder renar innehas. Normalitetsgrundsatsen talar fšr denna slutsats, eftersom renarna befinner sig pŒ
sin normala plats. HD uttrycker dessutom att det Šr renar som befinner sig inom
samebyns omrŒde som Šr i samebyns eller renŠgarens besittning. Det Šr dŠrfšr troligt
att en ren inte skulle anses vara i nŒgons besittning om den avlŠgsnat sig frŒn omrŒdet.
PŒ denna punkt kan vi se att besittningsbedšmningen har en sjŠlvstŠndig betydelse i
fšrhŒllande till ŠganderŠtten.

NŠr det gŠller renar finns ett ytterligare problem som uppkommit pŒ flera omrŒden
tidigare. Det kan nŠmligen ifrŒgasŠttas om inte det fšrsta tagandet Šr lovligt eftersom
renŠgare bšr kunna infŒnga renen fšr att ge den till ordningsmannen. I de ovan nŠmnda
rŠttsfallen har dock tillŠgnandet skett definitivt. Det bšr dŠrfšr kunna jŠmfšras med
den rŠttspraxis om konsumtion av vara i butik, som kommit fram till att tagandet Šr
fullbordat genom konsumtionen. Beckman anser att detta tagande Šr olovligt med
motiveringen att tillŠgnelseuppsŒt finns vid tagandet.170 Denna instŠllning kunde
tidigare skšnjas Šven angŒende butikstillgrepp, men har sedermera lŠmnats. Den har
kritiserats frŒn flera hŒll.171
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15 EGENDOM SOM TILLGRIPITS OCH …VERGIVITS

NŠr det gŠller švergiven och bortkastad egendom, res derelicta, kan besittningen anses
upphšra genom detta.172 Om egendom švergivits av en tjuv Šr den inte res derelicta,
eftersom en sak anses vara res derelicta endast om den frivilligt švergetts av Šgaren173.
Det Šr alltsŒ inte tillŒtet att tillŠgna sig egendomen. OmstŠndigheten att ett fšremŒl
verkar vara švergivet kan fŒ betydelse fšr uppsŒtsbedšmningen. I NJA 1931 s 521
hade tomfat lŠmnats pŒ en avstjŠlpningsplats. O hade tillŠgnat sig tomfaten och Œtalades fšr stšld. HD frikŠnde honom, eftersom det inte visats att O trott nŒgot annat Šn
att Šgaren till faten inte lŠngre gjorde gŠllande sin rŠtt till dem. O ansŒgs alltsŒ inte ha
uppsŒt till att egendomen inte var švergiven.

AngŒende egendom som har tillgripits och švergivits, anser jag att mycket talar fšr att
egendomen skall anses vara utom Šgarens besittning, eftersom det fšregŒende brottet
krŠver en besittningskrŠnkning. Det Šr visserligen att bedšma som ett tillgreppsbrott
Šven om en person sŠtter sig i sambesittning till en sak som han tidigare inte haft i sin
besittning. Det vanliga mŒste dock vara att den tidigare besittaren helt utesluts frŒn
sin besittning genom brottet. Beckman menar att Šgaren i dessa fall fšrlorat alla rimliga
utsikter att pŒ egen hand fŒ tillbaka egendomen och att den dŠrmed inte lŠngre Šr i
hans besittning174.

15.1 Cyklar och andra fšremŒl
AngŒende cyklar Šr praxis i stort sett liktydig. Cykel som blivit švergiven av en tjuv
anses inte vara i nŒgons besittning. I NJA 1947 s 582 hŠvdade den tilltalade att han
trott att cykeln var švergiven. Om sŒ hade ansetts vara fallet hade han gŒtt fri frŒn
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straff men HD fŠste inte tilltro till dessa uppgifter. DŠremot menade HD att cykeln
hade frŒnhŠnts rŠtte Šgaren av nŒgon som inte lŠngre hade den i sin besittning. Detta
innebar att brottet var att bedšma som olovligt fšrfogande. Ett nŒgot sŠreget fall Šr
SvJT 1966 rf. s. 71. I det fallet var det frŒga om en cykel som tidigare stulits frŒn sin
Šgare och švergivits av tjuven. Cykeln stod olŒst i ett cykelstŠll, varifrŒn V tog den
fšr en fŠrd till en tunnelbanestation. HovrŠtten uttalade i sin dom att oavsett om
cykeln varit fšremŒl fšr nŒgons besittning sŒ var tagandet olovligt, eftersom V inte
kunde utgŒ frŒn att cykeln var švergiven. Tagandet mŒste dock enligt hittegodslagen
varit lovligt i normala fall, eftersom cykeln inte var i nŒgons besittning. Det som gjorde tagandet olovligt skulle ha varit att V inte hade anledning att tro att cykeln var
švergiven. V hade med andra ord uppsŒt att olovligen tillgripa cykeln. Att uppsŒt
fanns i denna del bšr dock enligt min mening sakna betydelse, eftersom det objektiva
rekvisitet inte var uppfyllt. OmstŠndighet att V inte trodde att cykeln var švergiven
innebŠr visserligen att V inte skulle ha gŒtt helt fri frŒn ansvar. Ansvar fšr t.ex. olovligt fšrfogande eller fyndfšrseelse hade kunnat bli aktuellt. NŠr det gŠller frŒgan om
tillgreppsbrott har jag dock svŒrare att se dess betydelse. HovrŠttens motivering
varfšr tagandet skulle vara olovligt Šr inte hŒllbar. Min mening Šr att en viss fšrsiktighet med att bedšma ett tagande som olovligt i fall som dessa bšr iakttas, eftersom det
i hittegodslagen inte alls sŠgs nŒgot om att tagande av hittegods ibland inte Šr lovligt.
och att en inskrŠnkning av hittegodslagens regler i detta sammanhang innebŠr en utvidgning av straffomrŒdet. Detta rŠttsfall anser inte jag stŒr i šverensstŠmmelse med
gŠllande rŠtt.175

Fallet kan jŠmfšras med SvJT 1943 rf. s. 87. I det fallet hade gŠrningsmŠnnen iakttagit
en cykel utanfšr en smedja endast under nŒgra dagars tid. De hade omhŠndertagit
cykeln utan att meddela polisen att sŒ skett. €ven i det hŠr fallet fanns omstŠndigheter som tydde pŒ att gŠrningsmŠnnen inte haft anledning att tro att cykeln var švergiven. Vid det fšrhŒllandet fŠster dock hovrŠtten i det hŠr fallet ingen vikt angŒende
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bedšmningen av det olovliga tagandet. Eftersom cykeln inte var i nŒgons besittning
kunde de bŒda gŠrningsmŠnnen inte stŠllas till ansvar fšr tjuvnadsbrott.176

I RH 1995:80 kom hovrŠtten fram till att hŠleriansvar inte kunde aktualiseras dŒ en
stulen cykel omhŠndertagits sedan den švergivits av tjuven. Den tilltalade hade hittat
cykeln den 21 maj och cykeln beslagstogs av polisen den 22 maj. HovrŠtten uttalade
sig dock bara angŒende sjŠlva omhŠndertagandet av cykeln. Det Šr dŠrmed inte uteslutet att hŠleriansvar skulle kunnat aktualiserats om cykeln sŒlts eller behŒllits under en
lŠngre period. I det hŠr fallet hade den tilltalade haft egendomen under sŒ kort period
att inte heller ansvar fšr fyndfšrseelse var aktuellt. Fšrfarandet bedšmdes som
straffritt. I och med att fšrfarandet bedšmdes som straffritt kan vi ocksŒ utgŒ frŒn att
hovrŠtten inte ansett ett olovligt tillgrepp hade skett.

I NJA 1954 s 20 var den primŠra frŒgan visserligen om en tidigare dom utgjorde rŠttegŒngshinder. RŠttsfallet behandlar dock omstŠndigheten om en egendom Šr i nŒgons
besittning eller inte, och de grŠnsdragningsproblemen mellan stšld och olovligt fšrfarande som kan uppkomma. E hade Œtalats fšr att ha stulit en verktygslŒda som han
hittat pŒ ett skrotupplag. Den hade dessfšrinnan stulits frŒn sin rŠtte Šgare. I den
fšrsta rŠttegŒngen hade Œklagaren yrkat pŒ ansvar fšr stšld och tingsrŠtten bifšll Œtalet. HovrŠtten undanršjde dock domen, eftersom verktygslŒdan inte varit i nŒgons
besittning. •klagaren vŠckte nytt Œtal fšr stšld alternativt olovligt fšrfogande. E invŠnde att den tidigare domen innebar rŠttegŒngshinder. HovrŠtten fann att det inte var
fallet och dšmde fšr olovligt fšrfogande. OmstŠndigheten att saken var švergiven
innebar alltsŒ att tillgreppsbrott var uteslutet. HD meddelade ej pršvningstillstŒnd,
varvid hovrŠttens bedšmning av frŒgan stod fast. Ett omhŠndertagande av en mobiltelefon bedšmdes i RH 1989:55, dŠr L Œtalades fšr olovligt fšrfogande. Han hade
hittat mobiltelefonen i en sopcontainer och uppgav att han trott att telefonen var
trasig. Mobiltelefonen var stulen ur en personbil. Denna omstŠndighet bšr ha inneburit att tillgreppsbrott uteslšts. HovrŠtten frikŠnde L helt, eftersom fšremŒl i en sop176
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container pŒ allmŠn plats mŒste anses vara švergivna av Šgaren eller annan rŠttmŠtig
innehavare om inte sŠrskilda omstŠndigheter talar emot det. L saknade alltsŒ enligt
hovrŠtten uppsŒt eftersom han trott att egendomen var švergiven. Ansvar fšr olovligt
fšrfogande eller fyndfšrseelse var fšljaktligen inte heller aktuellt.

15.2 Tagande av bilar och fšremŒl i bilar
En frŒga som aktualiserats i hšgre utstrŠckning nŠr det gŠller bilar Šn som skett angŒende cyklar, Šr vilken betydelse det skall fŒ att egendomen synes vara švergiven men
inte Šr det. Denna omstŠndighet kan som ovan nŠmnts fŒ betydelse i uppsŒtsfrŒgan.
Bilar som švergivits av en oberŠttigad innehavare bšr inte anses vara i nŒgons besittning och dŠrmed bšr inte ett tillgreppsbrott aktualiseras fšr den som sedermera tillŠgnar sig bilen. Bilar anses inte falla under hittegodslagens regler. Orsaken till detta kan
vara att det Šr lŠtt att hitta bilens Šgare till fšljd av chassinummer och registreringsnummer. Detta argument Šr knappast hŒllbart eftersom Šven cyklar kan ha ramnummer som gšr det lŠtt att hitta deras Šgare. Antagligen har praktiska aspekter pŒverkat
stŠllningstagandet, som att det skulle vara alltfšr kostsamt att betala ut hittelšn fšr
Œterfunna bilar. FrŒgan om bilar faller under hittegodslagen bšr i sig inte pŒverka bedšmningen av om de Šr i nŒgons besittning eller inte. Hittegodslagen avgšr inte om
besittning fšreligger. Den sŠger bara vad som gŠller om besittning inte fšreligger.

FrŒgan om nŠr ett fšremŒl Šr švergivet och den omstŠndighetens betydelse fšr uppsŒtsbedšmningen belyses tydligt av R• i NJA 1969 s 340. I det fallet hade W tillŠgnat sig en icke vŠrdelšs hylsnyckelsats ur en švergiven bil. FrŒga var i det fallet, inte
om bilen var švergiven eller utom nŒgons besittning, utan om ett fšremŒl i bilen var
det. R• menade att W genom sitt fšrfarande inte rubbat nŒgons besittning till egendomen och dŠrmed inte kunde ha gjort sig skyldig till ett tillgreppsbrott. DŠremot
menade R• att W gjort sig skyldig till ett olovligt fšrfogande, eftersom W insett att
hylsnyckelsatsen inte varit uppsŒtligen švergiven av dess Šgare. HD uttalar inget
specifikt i besittningsfrŒgan. HD menar att tagandet av hylsnyckelsatsen var fšrsvarligt med hŠnsyn till bilens uppstŠllning samt dess Œlder och skick. OmstŠndigheterna
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talade emellertid fšr att hylsnyckelsatsen inte var švergiven. W hade trots detta behŒllit hylsnyckelsatsen och han dšmdes dŠrfšr fšr olovligt fšrfogande. Att HD anvŠnder uttrycket fšrsvarligt skulle kunna tyda pŒ att de ansett att hylsnyckelsatsen
varit i nŒgons besittning. Om hylsnyckelsatsen inte varit i nŒgons besittning borde
tagandet ha varit tillŒtet enligt hittegodslagen, utan att en fšrsvarlighetsbedšmning
behšvt gšras. En annan tolkning av HD dom Šr att fšrsvarlighetsbedšmningen avser
frŒgan om tagande av nŒgot som inte Šr i nŒgons besittning Šr olovligt. Om det Šr
olovligt kan det leda till ansvar fšr stšld. Jareborg anser att det hŠr redovisade fallet Šr
ett exempel pŒ ett tagande av hittegods, d.v.s. ett fšremŒl som inte Šr i nŒgons besittning177. En omstŠndighet som talar fšr denna instŠllning Šr att det under rubriken till
rŠttsfallet hŠnvisas till NJA 1947 s 582, dŠr en stulen cykel inte ansŒgs vara i nŒgons
besittning.

I SvJT 1970 rf. s. 10 behandlas frŒgan om de tilltalade haft anledning att tro att egendomen var švergiven. Det var dŠr frŒga om en bil som stŒtt uppstŠlld pŒ en gata och
som saknade registreringsskyltar, motor, vŠxellŒda och grill. Z och K, som Œtalats fšr
att de fšrt bort bilen och tillŠgnat sig vissa delar av den, hŠvdade att de trott att bilen
var švergiven. Det var emellertid inte fallet. HovrŠtten ansŒg att det inte var vederlagt
att Z och K faktiskt trott att bilen varit švergiven. HovrŠtten kunde dŠrmed inte
dšma fšr tillgreppsbrott. DŠremot dšmdes de bŒda fšr olovligt fšrfogande, med hŠnsyn till att de insett att bilen hade ett inte obetydligt vŠrde men trots det flyttat bilen
med uppsŒt att tillŠgna sig delar ur den. HovrŠttens dom kan fšrefalla motsŠga sig
sjŠlv. Om Z och K trott att bilen var švergiven borde deras fšrfarande med den ha
bedšmts som straffritt.178 Mycket talar fšr att hovrŠtten med švergiven i det hŠr
fallet menar utom nŒgons besittning. Bilen var inte švergiven, utan omhŠndertagen av
ett fšrsŠkringsbolag och šverlŠmnad till en bilverkstad.179 DŠrmed var den objektivt
sett i nŒgons besittning. Till detta hade dock gŠrningsmŠnnen inte uppsŒt. Observera
att det i det hŠr fallet inte Šr frŒga om en feltolkning av besittningsbegreppets betydel-
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se av gŠrningsmŠnnen utan en missuppfattning av de faktiska omstŠndigheterna. Det
fšrstnŠmnda leder inte till straffrihet enligt NJA 1956 s 533.

Ett liknande fall som dock uppvisar nŒgra avvikelser Šr SvJT 1972 rf. s. 21. … och B
hade ur en bil som stod uppstŠlld pŒ en parkeringsplats monterat ut vissa delar. Bilen
var redan innan detta skedde i dŒligt skick och saknade vissa delar. … och B hŠvdade
att de p.g.a. bilens skick trott att bilen var švergiven. Bilen var de facto inte švergiven. Under tiden de hšll pŒ att montera ner delarna kom bilens Šgare som uppgav att
det var hans bil. HovrŠtten dšmde … och B fšr stšld. Som jag uppfattar hovrŠttens
dom sŒ ansŒgs tagandet av delarna ha skett redan innan bilens Šgare uppenbarade sig.
Objektivt sett befann sig bilen i nŒgons besittning dŒ detta skedde. FrŒgan var om …
och B haft uppsŒt till besittningskrŠnkningen. HovrŠtten menar att Šven om … och B
frŒn bšrjan haft uppfattningen att bilen var švergiven sŒ hade de genom Šgarens upptrŠdande pŒ platsen fšrstŒtt att sŒ inte var fallet. Genom att … och B erbjšd sig att
betala fšr delarna dŒ bilens Šgare pŒpekade att bilen var hans, ansŒg hovrŠtten att det
styrkts att … och B frŒn bšrjan rŠknat med mšjligheten att bilen varit i nŒgons besittning men att den omstŠndigheten inte avhŒllit dem frŒn att tillŠgna sig delarna. HovrŠtten ansŒg alltsŒ att ett eventuellt uppsŒt fšrelŒg redan dŒ delarna monterades ned.

De bŒda nŠmnda hovrŠttsfallen ovan uppvisar en skillnad gentemot redovisad praxis
angŒende cyklar och annan egendom. Egendomen var objektivt sett i nŒgons besittning
i SvJT 1970 rf. s. 10 och SvJT 1972 rf. s. 21. Den var inte stulen och švergiven av
tjuven. FrŒgan var istŠllet om gŠrningsmŠnnen hade uppsŒt till att sŒ var fallet. I NJA
1969 s 340 var bilen švergiven. Den bšr inte ha ansetts vara i nŒgons besittning. NŠr
det gŠller NJA 1969 s 340 framgŒr det dock inte lika tydligt av HD:s dom om hylsnyckelsatsen ansŒgs vara i nŒgons besittning eller inte. Min mening Šr att hylsnyckelsatsen inte var i nŒgons besittning dŒ den hittades. Denna mening delas av R• i det
aktuella fallet. €ven Jareborgs uttalande i frŒgan tyder pŒ att han anser att det ršr sig
om hittegods180.
180
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I RH 1994:133 gšr hovrŠtten en nŒgot annan bedšmning i besittningsfrŒgan. B hade
Œtalats fšr tillgrepp av fortskaffningsmedel. Det var i fallet utrett att bilen tidigare
stulits frŒn dess rŠtte Šgare. B hade enligt egen utsago, som hovrŠtten accepterade, fŒtt
erbjudande att kšpa bilen av en bekant. Han bršt sig in i bilen och kšrde den en kort
strŠcka. HovrŠtten menade att B redan vid sin befattning med bilen mŒste ha insett att
bilen var frŒnhŠnd dess rŠttmŠtige Šgare. Fšrmedlingen av bilen kunde, enligt hovrŠtten, inte anses innebŠra rŠtt fšr B att hŠrleda sitt besittningstagande frŒn sin vŠn.
HovrŠtten bedšmde dŠrfšr B:s handlande som tillgrepp av fortskaffningsmedel. Bilen
var uppenbart inte i sin Šgares besittning, eftersom den tillgripits frŒn denne vid ett
tidigare tillfŠlle. B:s besittningstagande av bilen var lovligt, eftersom bilens besittare
hade gett honom tillŒtelse dŠrtill. NŠr hovrŠtten underkŠnner bilens besittares fšrmedling av besittningen infšr de en materiell bedšmning av besittningsbegreppet. Orsaken
till att besittningen inte kunde hŠrledas mŒste ha varit att vŠnnen inte hade en materiell rŠtt till bilen. Den materiella rŠtten till en sak skall inte tillŒtas pŒverka besittningsbedšmningen, enligt min mening. Jag Šr dŠrfšr kritisk till denna dom. HovrŠttens
bedšmning om šverfšring av besittning skall jŠmfšras med NJA 1946 s 56. I det fallet
hade en person slagit sig ned pŒ en bebyggd fastighet. €garen av fastigheten hade inte
gett sitt tillstŒnd till detta men en person som med Šgarens tillstŒnd besatt fastigheten
hade gett tillstŒnd. Denne person flyttade dock snart efter att X flyttat dit. Det var
enligt Strahl rŠtt tydligt att X hade klart fšr sig dŒ han flyttade till fastigheten att den
som dŒ bodde dŠr genast skulle flytta samt att denne inte hade rŠtt att fšrfoga šver
fastigheten. Trots det dšmde HD inte X fšr olovligt besittningstagande av sjŠlva
lŠgenheten. Den andre hade trots allt besittning till lŠgenheten och šverlŠt denna.181
Av det hŠr fallet framgŒr alltsŒ att en person kan šverlŒta en besittning trots att han
inte har rŠtt att šverlŒta den. Skillnaden mellan denna dom och hovrŠttsfallet Šr att i
hovrŠttsfallet hade den tidigare besittaren inte Šgarens tillstŒnd att besitta saken. HovrŠtten fšrnekar dock inte B:s vŠns besittning av bilen utan att B kan hŠrleda sin besittning frŒn vŠnnen. DŠrfšr behandlar dessa tvŒ fall samma frŒga, nŠmligen om en
181

Strahl, Svensk rŠttspraxis. StraffrŠtt 1944-1947, SvJT 1949 s 176.

73

besittare, som utan rŠtt dŠrtill, šverlŒter besittningen till nŒgon som mŒste inse att rŠtt
till šverlŒtelsen saknas. €ven NJA 1944 s 656 talar principiellt sett emot slutet i RH
1994:133. HD ansŒg i det fallet att sak som tidigare blivit stulen, och nu befann sig i
tjuvens besittning, kunde bli fšremŒl fšr en ny stšld. Besittningstagandet i det fallet,
var till skillnad frŒn i RH 1994:133 fall, inte tillŒtet av besittaren, d.v.s. tjuven. NJA
1944 s 656 visar att Šven tjuvens besittning skyddas, trots att han saknar en materiell
rŠtt till egendomen.

Praxis angŒende bilar och fšremŒl i dem Šr inte lika tydlig som den angŒende cyklar
och andra fšremŒl. Jag anser dock att mycket talar fšr att samma princip bšr gŠlla fšr
bilar som fšr annan egendom, d.v.s. att egendom som švergivits inte lŠngre Šr i nŒgons
besittning. Det finns ingen omstŠndighet som leder till att bilar skall bedšmas pŒ ett
annat sŠtt. Det som frŠmst bedšmts i praxis angŒende bilar Šr om uppsŒt fšrelegat till
att bilen Šr i nŒgons besittning.

16 LEDNINGAR ST€NGS AV ELLER HINDRAS P• ANNAT
S€TT

FrŒgan om hur ett avstŠngande av en ledning skall bedšmas vŒllade problem i tidigare
rŠttspraxis angŒende telefonledningar och elledningar. Problemet har škat i betydelse
genom att datorer blivit vanligare. Vissa av de problem som den Šldre rŠttspraxis
behandlar Šr numera lšsta genom ny lagstiftning. Ett exempel Šr att kravet pŒ besittning tagits bort i olovligt brukande.182 Att stŠnga av ledningar och blockera annans
telefon eller dator kan fortfarande leda till problem. AngŒende datorer kan fšreteelser
som e-mail bombning och spridande av virus nŠmnas som exempel. Det ligger nŠra till
hands att anse beteendet som egenmŠktigt fšrfarande, men dŒ mŒste man ocksŒ ta
stŠllning i besittningsfrŒgan till fšrmŒn fšr den rŠttmŠtiga anvŠndaren.
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I NJA 1937 s 69 dšmdes deltagarna pŒ en byastŠmma, som beslutat att stŠnga av
ledningar till vissa fastigheter, fšr egenmŠktigt fšrfarande. AvstŠngandet hade gŒtt till
sŒ att man hade kopplat bort ledningarna frŒn ledningsnŠtet. Bortkopplingen hade
skett i nŠrheten av de fastigheter avkopplingen avsŒg. I NJA 1946 s 103 dšmdes
ocksŒ en fastighetsŠgare fšr egenmŠktigt fšrfarande dŒ han stŠngt av elledning till
hyresgŠsternas lŠgenheter. Det hade skett genom att hyresvŠrden i den av lŠgenheterna dŠr kopplingsdosan fanns, hade brutit stršmmen. Av dessa bŒda rŠttsfall verkar
det som att besittning till ledningar tillkommer den som nyttjar ledningen.183

Mot den rŠttspraxis som ovan har redovisats fšr skall dock rŠttspraxis angŒende
telefonledningar stŠllas. I NJA 1924 s 160 kom HD fram till att en person som
kopplat ur en annans ledning inte gjort sig skyldig till egenmŠktigt fšrfarande. OmstŠndigheterna i fallet var fšljande. S och K hade en gemensam telefonledning till en
telefonstation. K:s fšrbindelse med stationen gick genom S:s apparat och reglerades
av en vŠxelanordning pŒ denna. S stŠllde vŠxeln sŒ att K:s telefon inte lŠngre fick kontakt med telefonstationen. Domstolarna bedšmde beteendet pŒ olika sŠtt. HŠradsrŠtten ansŒg inget brott ha begŒtts, medan hovrŠtten dšmde fšr egenmŠktigt fšrfarande.
HD slutligen gick pŒ hŠradsrŠttens bedšmning. Ingen av domstolarna uttalade sig i
besittningsfrŒgan. HŠradsrŠtten fŠste vikt vid att K inte hade erlagt avgiften som han
var skyldig att gšra och att S p.g.a. det hade haft befogenhet att stŠnga av ledningen.
Om ledningen funnits i K:s besittning borde det inte spelat nŒgon roll om K inte betalat. Rubbning av annans besittning Šr inte tillŒtet bara fšr att denne begŒtt avtalsbrott. En omstŠndighet som kan ha talat fšr att besittningen till ledningen tillkom S
var att vŠxelanordningen fanns pŒ hans telefon.

Det finns ett hovrŠttsfall RH 54:82 angŒende telefonledning, som enligt min mening
tydliggšr problematiken. Det var hŠr frŒga om en person L vars telefon blivit avstŠngd
av televerket, eftersom hon inte betalat rŠkningen. L kopplade dŒ olovligen in sin
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Jfr med uttalanden i fšrarbeten t.ex. prop 85/86:65 s 28-29.
Se Šven NJA 1948 s 99 , dŠr ett igenmurande av A av en avloppsledning, som gick šver A.s tomt,
bedšmdes som en besittningsrubbning. Det var i det fallet frŒga om handrŠckning fšr ŒterstŠllande av
rubbat besittningsfšrhŒllande.
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telefon pŒ telefonnŠtet och utnyttjade det fšr att telefonera. •klagaren yrkade pŒ
ansvar fšr egenmŠktigt fšrfarande. HovrŠtten menade att det var otvivelaktigt att
telefonen och dess nŠrmast tillhšrande anslutningar befunnit sig i L:s besittning. Genom att telefonera hade L visserligen berett sig tilltrŠde till švriga delar av telefonsystemet som televerket tillhandahšll och hade besittning till. Att sŒ skedde innebar
dock inte att hon rubbat televerkets besittning till telefonsystemet. DŠrav fšljde att
ansvar fšr egenmŠktigt fšrfarande inte var aktuellt. BetrŠffande frŒgan om ansvar fšr
olovligt brukande uttalade hovrŠtten att det krŠvs att man har saken i sin besittning
och brukar den. I och med att L inte haft besittning till de i telefonsystemet ingŒende
ledningarna och tekniska anordningar eller den svagstršm som stršmmar genom ledningarna kunde L inte heller dšmas fšr olovligt brukande. Domen visar hur svŒrt det
Šr att bestŠmma besittning i fall som dessa. Ledningarna Šr i televerkets besittning.
Den svagstršm som flyter dŠrigenom Šr svŒr att besitta. I dag hade L kunnat dšmas
fšr olovligt brukande, eftersom besittningskravet Šr borttaget i bestŠmmelsen om
olovligt brukande.

Ett exempel dŠr besittningsfrŒgan skulle bli aktuell Šven enligt dagens lagstiftning Šr
RH 183:81. DŠr hade en automatisk telefonsvarare blockerats, vilket ledde till att
telefonen inte kunde brukas. Ansvar fšr egenmŠktigt fšrfarande aktualiserades. TingsrŠtten dšmde fšr egenmŠktigt fšrfarande men tvŒ ledamšter som bestŠmde domen i
hovrŠtten ansŒg inte att besittningen hade rubbats. TvŒ ledamšter var skiljaktiga och
gick pŒ tingsrŠttens linje. Jareborg instŠmmer i ledamšternas votum184. Jag tycker att
mycket talar fšr Jareborgs instŠllning.

Av Šldre rŠttspraxis framgŒr inte hur besittningsbedšmningen gjorts. I en del av rŠttsfallen, t.ex. NJA 1946 s 103 och NJA 1937 s 69, Šr det mšjligt att knyta fšrfarandet
till ledningen. I NJA 1924 s 160 Šr det svŒrare att knyta fšrfarandet till ledningarna.
Ledningarna var i det fallet intakta. Fšrfarandet bedšmdes som straffritt. Detta kan
tyda pŒ att besittningsbedšmningen knutits till ledningarna och var ledningarna befin184

Jareborg, s 122.
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ner sig. Den instŠllningen avhjŠlper inte de problem som besittningsbegreppet skapar
i fall som dessa. I mŒnga fall begŒs handlingen utan att ledningarna pŒverkas eller
genom att pŒverkan sker pŒ del av ledning som inte den utsatta besitter. En sŒdan
lšsning Šr enligt min mening inte ŠndamŒlsenlig. IntrŒnget i den rŠtte anvŠndarens
mšjligheter att disponera šver saken Šr lika stort oavsett var intrŒnget skett. Jag anser
att besittningsbegreppet inte Šr anpassat fšr dessa situationer. Jareborgs lšsning pŒ
problemet Šr att knyta besittningskrŠnkningen till saken som finns i den rŠttmŠtige
anvŠndarens besittning, t.ex. telefonen. Om mšjligheterna att utnyttja den pŒ avsett
sŠtt har fšrsŠmrats menar Jareborg att besittningen rubbats.185 FrŒgan om besittning
till ledningarna och det som flyter i ledningarna har dŠrmed lŠmnats dŠrhŠn. Jag instŠmmer i Jareborgs lšsning av problematiken, dŠr besittningen fortfarande knyts till
saken och mšjligheterna att utnyttja den. Det enda rŠttsfall som i viss mŒn motsŠger
denna lšsning Šr NJA 1924 s 160.

Med denna instŠllning skulle e-mailbombning och spridande av virus kunna bedšmas
som egenmŠktigt fšrfarande. Lšsningen bygger dock pŒ utgŒngspunkten att datorn Šr
att betrakta som en enhet. Om man delar upp hŒrdvara och mjukvara som tvŒ separata delar har besittningen inte rubbats, eftersom angreppet avser mjukvaran medan
hŒrdvaran Šr opŒverkad. Att pŒ detta sŠtt dela upp en dators funktioner Šr fšga ŠndamŒlsenligt, enligt min Œsikt. HŒrddisken har ingen funktion utan mjukvaran. Om
mšjligheten att anvŠnda vissa funktioner pŒ datorn hindras tycker jag det Šr mšjligt
att tala om att besittningen till datorn har rubbats.186

185

A a s 121-122.
Jfr Malmsten, Datorrelaterade gŠrningar, SvJT 1979 s 271. Malmsten pŒpekar att om en linje till en
dator blockeras fšreligger besittningsrubbning.
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17 SLUTSATSER
Som framgŒtt pŒ flera stŠllen i uppsatsen anser jag att besittningsbegreppet inom
straffrŠtten bšr tillŠmpas enhetligt. Detta har visat sig vara svŒrt att gšra med hŠnsyn
till en mŠngd olika faktorer, bland annat beroende pŒ att besittningsbegreppet har
olika funktion i de olika brotten, att besittningsbedšmningen pŒverkas av den materiella rŠtten till saken, att vissa saker inte kan besittas pŒ samma sŠtt som andra och sŒ
vidare. En fullstŠndig enhetlighet Šr dŠrfšr enligt min mening inte mšjlig. I vissa fall
mŒste besittningsbegreppet strŠckas fšr att tillgodose den praktiska verklighet den
avser. Besittningsbegreppets definition Šr mycket allmŠn och kan beskrivas som den
faktiska makten eller rŒdigheten šver en sak. Att saken intar sin plats enligt livets
regel Šr ett annat sŠtt att beskriva besittning pŒ. Enligt UndŽn ansŒg redan Jhering att
det Šr det fysiska fšrhŒllandet mellan en sak och dess innehavare som avses187. Min
mening Šr att normalitetsgrundsatsen gšr att besittningsbegreppet i viss mŒn kan
anpassas till den utveckling som sker i samhŠllet. Var en sak befinner sig i sitt normala
lŠge fšrŠndras med tiden. Ett exempel pŒ ett omrŒde dŠr en sŒdan fšrŠndring skett Šr
pengar.

Med utgŒngspunkten att det Šr det yttre fšrhŒllande mellan en sak och dess innehavare som skall vara avgšrande fšr besittningsbedšmningen, har jag riktat kritik mot viss
tillŠmpning av besittningsbegreppet. Besittningsbegreppet bšr inte vara beroende av
den materiella rŠtten till saken och bšr inte heller vara ett bihang till ŠganderŠtten. Ett
uttryck fšr detta Šr NJA 1944 s 656 dŠr HD kom fram till att Šven en tjuvs besittning
skyddas. Just ŠganderŠtten har enligt min mening i rŠttspraxis i vissa fall pŒverkat
besittningsbedšmningen. En anledning till att sŒ skett kan vara att besittningsskyddets syfte Šr att skydda ŠganderŠtten som sŒdan. En annan kan vara att ett beteende
uppfattas som t.ex. stšld och att domstolarna dŠrfšr dšmer fšr stšld utan att ta hŠnsyn till besittningsproblematiken, se t.ex. SvJT 1943 rf. s. 27. Nackdelen med att gšra
besittningsbegreppet beroende av den materiella rŠtten Šr att begreppet fšrlorar sin
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UndŽn, s 29 och 37.
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sjŠlvstŠndiga betydelse. Att tillmŠta den materiella rŠtten en betydelse strider mot
besittningsbegreppets grundlŠggande betydelse, att ta hŠnsyn till en persons faktiska
fšrhŒllande till en sak.

Mot bakgrund av detta resonemang vill jag rikta kritik mot stŒndpunkten att rŠttigheter kan besittas, vilket hovrŠtten ansŒg i SvJT 1973 rf. s. 78. Jag vill ocksŒ kritisera
praxis angŒende kvarglšmd egendom ute i det fria, NJA 1939 s 329 och kvarglšmd
egendom i privatbostad SvJT1943 rf. s.27. €ven om inget sŠgs i domarna Šr det enligt
min mening tydligt att domstolarna i besittningsbedšmningen pŒverkats av att personen som tagit egendomen inte hade rŠtt till den. De fall dŠr hŠnsyn tagits till syftet
med att egendomen befunnit sig i en viss position, oavsett att detta syfte inte varit
synligt pŒ sakens faktiska befintlighet, Šr ocksŒ ett exempel pŒ nŠr den materiella
rŠtten till saken har tillŒtits pŒverka bedšmningen. Exempel pŒ detta Šr NJA 1968 s
249, dŠr radiatorer som bara tillfŠlligt inmonterats inte ansŒgs komma i fastighetens
Šgares besittning, och NJA 1940 s 447, dŠr byggnadsmaterial som lagts upp pŒ fel
tomt inte ansŒgs komma i tomtinnehavarens besittning. Om syftet med innehavet har
slagit igenom i en urskiljbar verklighet bšr de dock fŒ betydelse. Praxis angŒende
provkšrning av motorcyklar Šr exempel pŒ detta , NJA 1986 s 659 och NJA 1995 s
392.

I linje med detta Šr jag heller inte en anhŠngare av det vidstrŠckta medelbara besittningsbegreppet. €ven angŒende detta begrepp tillŒts rŠtten till egendomen spela en
alldeles fšr stor roll. Det Šr mycket tveksamt om det finns ett sŒdant medelbart besittningsbegrepp inom den svenska straffrŠtten. Praxis angŒende mŠrkt virke talar
emot det, se t.ex. NJA 1948 s 524 och NJA 1966 s 107. Se Šven NJA 1956 s 140.
Som ovan nŠmnts skulle dock besittning till konton kunna vara ett exempel pŒ ett
vidstrŠckt medelbart besittningsbegrepp. Egendomen innehas inte direkt av besittaren.
Denna praxis Šr dock sŠrartad och fyller ett stort praktiskt behov pŒ just det omrŒdet.
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OmstŠndigheter som enligt min mening mŒste tillŒtas pŒverka besittningsbegreppet Šr
beskaffenheten av den sak som besittningen avser. Alla slag av egendom kan inte vara
fšremŒl fšr samma sorts besittningsbedšmning. Exempel dŠr besittningsbegreppet har
anpassats efter fšremŒlet den avser Šr bilar och renar. AngŒende bilar har en passagerare trots sin omedelbara nŠrhet till bilen inte ansett ha den i sin besittning i NJA
1978 s 242, medan dŠremot bilens innehavare har den i sin besittning trots att den stŒr
parkerad pŒ en gata. Renar anses vara i sin Šgares besittning trots att de stršvar fritt
omkring, inom en samebys omrŒde, se NJA 1948 s 761 och NJA 1997 s 256. Att det
skett tycker jag Šr riktigt. Besittningsbegreppet mŒste anpassas till den praktiska
verkligheten.

De praktiska skŠlen har ocksŒ slagit igenom nŠr det gŠller tillgrepp i butik och besittning till konton. I bŒda dessa fall Šr de praktiska skŠlen till domstolarnas bedšmningar
mycket starka. NŠr det gŠller butikstillgreppen anses ett andra tagande ske vid
kassaspŠrren enligt NJA 1965 s 398. SkŠlen till att just den grŠnsen valts Šr styrd av
praktiska švervŠganden, som att det inte Šr tillŒtet att ta varan utanfšr denna grŠns
utan att betala fšr den och att mšjligheterna att kunna ta fast en person som olovligt
tillgripit varor minskar om det enbart skulle vara rumskriteriet som var avgšrande.
NŠr det gŠller kontotillgodohavanden Šr det ocksŒ praktiska skŠl som har gjort sig
gŠllande. HD har slagit fast att besittning uppkommer till medel pŒ konton, i bl.a.
NJA 1947 s 8, NJA 1954 s 464 och NJA 1994 s 480. Min mening Šr att det visserligen Šr svŒrt att tala om en egentlig besittning till kontomedel men att det Šr mšjligt att
strŠcka besittningsbegreppet sŒ lŒngt och att starka praktiska skŠl talar fšr det. Som
tidigare nŠmnts Šr bankkonton ett mycket vanligt sŠtt att fšrvara pengar. Om inte
besittning ansŒgs uppkomma till kontoinnehav skulle problem uppkomma nŠr det
gŠller klart straffvŠrda fšrfaranden šver dem. OmrŒdet fšr ansvar fšr fšrskingring av
pengar skulle bli mycket inskrŠnkt.

I och med att det Šr straffrŠtt kan alltid ett frŒgetecken sŠttas fšr en rŠttstillŠmpning
dŠr det straffbara omrŒdet utvidgas, vilket i flera fall skett genom besittningsbegrep-
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pets tolkning i praxis. Det kan hŠvdas att en sŒdan rŠttstillŠmpning strider mot RF
2:10, och det har ocksŒ gjorts angŒende t.ex. NJA 1947 s 8 och NJA 1954 s 464.188
FrŒgan om det Šr en analogisk lagtillŠmpning eller inte Šr dock svŒr att besvara. Varje
regel har sitt kŠrnomrŒde och ett omrŒde dŠr det Šr tydligt att den inte Šr tillŠmplig.
AngŒende omrŒdet dŠremellan Šr det svŒrt att avgšra om det omfattas av regeln eller
inte. Viktigt fšr den bedšmningen Šr hur grŠnsdragningen gšrs mellan olika lagregler
samt mellan vad som Šr och inte Šr kriminaliserat.189Ett tydligare exempel Šn de ovannŠmnda fallen pŒ analogisk lagtillŠmpning Šr NJA 1978 s 452. Sundell menar att domstolarna har ruckat pŒ legalitetsprincipen i fšrhŒllande till andra krav pŒ rŠttsordningen som har framstŒtt som mer vŠsentliga. Legalitetsprincipen framstŒr dŠrfšr mer som
en idealtyp inom svensk rŠtt. Samma fšrfattare sŠtter frŒgetecken fšr om nŒgot modernt rŠttssamhŠlle kan tillŠmpa legalitetsprincipen pŒ annat sŠtt.190 Personligen Šr jag
emot en analogisk tillŠmpning av strafflag. Legalitetsprincipens betydelse bšr inte
negligeras och en analog strafftillŠmpning Šr dŠrfšr inte šnskvŠrd. NŠr det gŠller ett
begrepp som besittningsbegreppet som inte Šr tydligt definierat har dock domstolarna
ett stšrre spelutrymme. Enligt min mening Šr det i dessa fall inte frŒga om en analogisk strafftillŠmpning, Šven om tolkningen av begreppet ršr sig i regelns ytteromrŒde.
Under sŒdana omstŠndigheter mŒste de starka praktiska skŠl som talar fšr en tolkning
tillŒtas spela in i bedšmningen av beteendet.
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Se t.ex. Jareborg s 24.
Sundell, Legalitetsprincipen inom svensk straffrŠttshistoria, JT 94/95, frŠmst s 109.
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A a s 111.
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18 SAMMANFATTNING

Besittningsbegreppet har inom flera omrŒden stŠllt till problem. PŒ vissa omrŒden Šr
praxis tydlig och det gŒr att med sŠkerhet uttala sig om vad gŠllande rŠtt Šr. PŒ andra
omrŒden Šr praxis mer oklar och bedšmningen av gŠllande rŠtt i dessa fall blir mer
osŠker och mer prŠglad av min egen instŠllning i frŒgan. Det finns ocksŒ omrŒden dŠr
gŠllande rŠtt Šr mycket svŒr, fšr att inte sŠga omšjlig att utršna.

NŠr det gŠller rŠttigheter Šr min mening att det Šr mycket osŠkert om dessa kan besittas enligt svensk rŠtt. Det gŠller att hŒlla i minnet att besittning till en rŠttighet inte Šr
detsamma som besittning till saken rŠttigheten avser. Ett hovrŠttsfall, SvJT 1973 rf. s.
78 talar dock emot min instŠllning i frŒgan. Jag har ovan kritiserat det fallet. FrŒgan
om en fordran kan besittas eller inte Šr inte entydigt besvarad. DŠremot har HD slagit
fast att besittning kan uppkomma till medel innestŒende pŒ konton, NJA 1947 s 8,
NJA 1954 s 464 och NJA 1994 s 480. Vad besittningen egentligen avser Šr oklart men
mšjligheten att rŒda šver dessa medel som tillkommer kontoinnehavaren anses leda till
besittning. Jag tolkar rŠttspraxis som att besittningen Šr beroende av fšrfogandemšjligheterna. Alla fšrfogandemšjligheter leder dock inte till att besittning till medel anses
uppkomma. Innehavaren skall ha behšrighet att fšrfoga šver kontot. Enligt min mening talar mycket fšr att det Šr medel som finns pŒ banken som Šr fšremŒl fšr besittningen. I praktiken finns det dock inte egendom motsvarande fordran pŒ banken.

Besittningsbedšmningen av bilar kan, med hŠnsyn till sakens beskaffenhet, inte gšras
pŒ samma sŠtt som bedšmningen angŒende mindre skrymmande egendom. En bil
besitts av dess Šgare om han innehar nycklar och vet var den befinner sig. FrŒgan om
nycklarnas betydelse har frŠmst aktualiserats nŠr det gŠller chauffšrer till bilar, som i
NJA 1946 s 524 och NJA 1955 s 59, men ocksŒ i vissa fall dŒ nycklarna šverlŠmnats
till en annan person som i SvJT 1964 rf s 56 och RH 1981:6. Enbart innehavet av
nycklarna leder inte till att besittning uppkommer enligt RH 1981:6. Nycklarna Šr
dock en viktig del i bedšmningen. Var bilen stŒr och vem som anvŠnder den spelar
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ocksŒ en roll. En passagerare till en bil anses inte fŒ besittning till den. NŠr det gŠller
provkšrning av motorcykel under kontroll av motorcykelns Šgare finns det bara civilrŠttslig praxis, NJA 1986 s 659 och NJA 1995 s 392. Motorcykelns Šgare ansŒgs
behŒlla besittningen till motorcykeln under provturen. Mycket talar fšr att samma
bedšmning skulle gšras ocksŒ om det var frŒga om ett straffrŠttsligt ansvar.

AngŒende djur fŒr besittningsbedšmningen ocksŒ anpassas efter sakens beskaffenhet.
Att ett djur Šr i sin Šgares besittning om den Šr under Šgarens direkta kontroll eller i
Šgares bostad fšljer av det traditionella besittningsbegreppet. En hund bšr dock ocksŒ
anses vara i sin Šgares besittning om den Šr i nŠrheten av sin Šgare eller bundits fast i
vŠntan pŒ denne. I NJA 1988 s 86 ansŒgs en katt som smitit ha kommit ur sin vŒrdares besittning, genom den lŒnga tid som gŒtt. Av detta fšljer att det inte Šr givet att ett
djur som smitit alltid Šr utom sin Šgares besittning. Om djuret befinner sig i nŠrheten
av sin Šgare eller Šgarens bostad bšr besittningen bestŒ. Kreatur anses vara i sin Šgares
besittning Šven om de gŒr ute pŒ bete. NŠr det gŠller renar har besittningsbegreppet
strŠckts ut ytterligare. En ren anses vara i sin Šgares besittning om den finns inom
Šgarens samebys omrŒde. Att tillŠgna sig en omŠrkt ren har i rŠttspraxis bedšmts som
stšld.

AngŒende butikstillgreppen har affŠrens samtycke till det fšrsta tagandet stŠllt till
problem nŠr det skulle avgšras hur fšrfarandet skulle bedšmas. HD fastnade fšr att
bedšma fšrfarandet som stšld. Att fšrfarandet bšr bedšmas som stšld och inte som
bedrŠgeri instŠmmer jag i, frŠmst med hŠnsyn till att fšrfarandet i allmŠnhet uppfattas
som stšld och att om det Šr stšld finns det rŠtt till laga sjŠlvtŠkt. Idag finns en fastslagen praxis som innebŠr att ett passerande av kassaspŠrren utgšr ett andra olovligt
tagande. Om det saknas kassaspŠrrar men finns tydligt avgrŠnsade avdelningar sker
det andra tagandet dŒ avdelningsgrŠnsen passeras. Fšr švriga butiker gŠller rumskriteriet, vilket innebŠr att det andra olovliga tagandet sker dŒ affŠren lŠmnas. Konstruktionen med ett fšrsta lovligt tagande och ett andra olovligt fyller de praktiska intressenas krav. Kritik kan riktas mot konstruktionen, eftersom den rŒdighet som affŠrsin-
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nehavaren har egentligen inte fšrsŠmras genom att kassaspŠrren passeras. I vissa fall
har Šven en larmportal ansetts kunna utgšra en sŒdan grŠns som leder till att tagandet
Šr fullbordat. €ven angŒende larmportaler talar starka skŠl fšr att anse att tillgreppet
Šr fullbordat dŒ de passeras. Eftersom det bara finns hovrŠttsfall angŒende denna frŒga
och hovrŠtterna i vissa fall bedšmt problematiken olika kan dock inga sŠkra slutsatser
dras. Varor som konsumerats har i vissa fall bedšmts som fullbordat tillgrepp redan
genom att konsumtion skett. Inte heller pŒ detta omrŒde kan helt sŠkra slutsatser
dras. Mycket talar dock fšr att tillgreppet Šr fullbordat dŒ konsumtion skett. Detta Šr
enligt min mening den lšsning som Šr att fšredra, eftersom det framstŒr som naturligt
att varan genom konsumtionen kommit i gŠrningsmannens ensambesittning. Det finns
flera nŠrliggande fall till butikstillgreppen dŠr rŠttslŠget Šr oklart, t.ex. tagande av bok
pŒ bibliotek och tankning av bensin utan att betala. Jag anser att starka skŠl talar fšr
att bedšma dessa fšrfaranden pŒ samma sŠtt som tillgrepp i butik.

Saker i lokaler och pŒ fastigheter kan vara fšremŒl fšr i alla fall tvŒ personers besittning, dels sakens innehavares besittning och dels lokalinnehavarens respektive fastighetsinnehavarens besittning. PŒ detta omrŒde finns ingen omfattande praxis. Att saker
som i normala fall finns pŒ fastigheten eller i lokalen anses vara lokalinnehavarens och
fastighetsŠgarens besittning Šr inte kontroversiellt, t.ex. Šr mšbler i lŠgenhet i lŠgenhetsinnehavarens besittning. SŒdan egendom som Šr fast inmonterad i fastigheten har
dock lŠgenhetsinnehavaren och fastighetsŠgaren i sambesittning. NŠr det gŠller egendom som inte lika naturligt befinner sig pŒ den plats dŠr den lŠmnats uppstŒr problem. En kamera som lŠmnats pŒ en pantbanks disk har ansetts vara i lokalinnehavarens besittning. Om sakens placering Šr nŒgorlunda normal och tyder pŒ att saken
innehas av nŒgon tycker jag att den bšr anses vara i lokalinnehavarens besittning.
Mycket talar fšr att sakens tidigare besittare behŒller sin besittning till saken ifrŒga, se
t.ex. NJA 1995 s 561 och NJA 1973 s 590.

Normalitetsgrundsatsen kan sŠllan anvŠndas fšr att konstruera en besittning till en
kvarglšmd eller borttappad sak. I mŒnga av de fallen Šr det tydligt att saken inte be-
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finner sig i ett naturligt lŠge, sŠrskilt gŠller det egendom som glšmts kvar ute i det fria.
NŠr det gŠller kvarglšmd egendom i mindre lokaler talar mycket fšr att besittning
anses uppkomma fšr lokalinnehavaren, Šven om lokalen Šr šppen fšr allmŠnheten.
Praxis pŒ omrŒdet Šr inte sŠrskilt omfattande. Den Šr dessutom gammal och i vissa fall
motsŠgelsefull. Enligt min mening bšr Šgarens besittning till saken upphšra dŒ han
lŠmnat lokalen och glšmt kvar egendomen i den. Mot denna instŠllning talar dock
NJA 1939 s 329 och SvJT 1943 rf. s. 27.
AngŒende saker som kvarglšmts i en stor lokal som Šr šppen fšr en obegrŠnsad krets
av personer tillkommer besittningen troligen inte lokalinnehavaren. RŠttslŠget Šr dock
oklart. €ven pŒ detta omrŒde anser jag att den tidigare innehavarens besittning upphšr genom att han avlŠgsnat sig frŒn platsen. De skŠl som talar mot besittning i dessa
fall Šr normalitetsgrundsatsen och mšjligheterna att rŒda šver egendomen. NŠr det
gŠller saker som har kvarglšmts pŒ allmŠnna fŠrdmedel Šr det ocksŒ svŒrt att sŠga vad
som gŠller. I Šldre rŠttspraxis har tillgreppet ansetts fullbordat genom det fšrsta tagandet, men genom att det dŠrefter tillkommit ny reglering dŠr ett omhŠndertagande av
egendomen tillŒts Šr dessa rŠttsfall troligen šverspelade. Min mening Šr att det Šr
svŒrt att konstruera ett olovligt tagande i dessa fall.

NŠr det gŠller egendom som glšmts kvar ute i det fria finns nŒgra Šldre rŠttsfall. I NJA
1939 s 329 har Šgaren till egendomen bedšmts ha kvar besittningen till egendomen.
Ett av skŠlen till detta har enligt doktrinen varit att Šgaren visste var egendomen var.
Enbart denna omstŠndighet bšr inte leda till att besittningen bestŒr, enligt min mening.
En kritik som kan riktas mot att tillmŠta denna omstŠndighet betydelse Šr att den inte
beršr Šgarens yttre fšrhŒllande till saken. Den Šr dŠrfšr ocksŒ mycket svŒr att bedšma
fšr en upphittare av saken. €ven pŒ det hŠr omrŒdet vill jag reservera mig fšr vad
gŠllande rŠtt egentligen Šr. TvŒ rŠttsfall talar emot det ovannŠmnda rŠttsfallet, NJA
1943 s 358 och NJA 1935 s 49. Besittning fšr fastighetsŠgaren i fall som dessa har
inte aktualiserats. Mycket talar fšr att besittning inte uppkommer fšr fastighetsinnehavaren enbart pŒ den grunden att det Šr pŒ dennes fastighet som egendomen tappats.
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Virke som mŠtts in och mŠrkts fšr en kšpares rŠkning anses inte dŠrmed komma i
kšparens besittning, enligt bl.a. NJA 1948 s 524 och NJA 1966 s 107. Denna praxis
talar mot ett vidstrŠckt medelbart besittningsbegrepp. Besittningen till virket anses
istŠllet vara kvar hos sŠljaren som Šr Šgare till fastigheten dŠr veden lagts upp. Om det
inte Šr sŠljaren som Šger fastigheten dŠr virket ligger Šr det mer oklart vem besittningen tillkommer, NJA 1913 s 289.

Besittningsbedšmningen av egendom som švergivits av en orŠttmŠtig innehavare har
ocksŒ aktualiserats i rŠttspraxis. Min instŠllning Šr att sak som švergivits av en
orŠttmŠtig besittare inte lŠngre Šr i nŒgons besittning. OmstŠndigheten att en sak fšrefaller vara švergiven eller utom nŒgons besittning kan ocksŒ fŒ betydelse i uppsŒtsfrŒgan. NŠr det gŠller cyklar och andra fšremŒl Šr rŠttspraxis i stort sett liktydig. Om
egendomen švergetts Šr den inte i nŒgons besittning och tillgreppsbrott Šr dŠrmed
uteslutet fšr den som tillŠgnar sig cykeln. Egendom som švergivits pŒ detta sŠtt Šr
dock inte att se som res derelicta, eftersom Šgaren inte frivilligt švergett den. Det Šr
dŠrfšr inte straffritt att tillŠgna sig den. RŠttspraxis nŠr det gŠller bilar och egendom i
bilar Šr inte lika tydlig som den angŒende cyklar och andra fšremŒl. FrŒgan angŒende
uppsŒtet har aktualiserats i en del av de fallen. I vissa fall har omstŠndigheten att bilen
Šr till synes švergiven eller utom nŒgons besittning lett till att tillgreppsbrott varit
uteslutet. Om en bil som har tillgripits och švergivits Šr utom besittning eller inte har
HD inte uttryckligen uttalat nŒgot. Min mening Šr att sŒ bšr vara fallet. Mycket tyder
pŒ att HD ocksŒ delar den uppfattningen, se NJA 1969 s 340.
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