
Magisteruppsats från Affärsjuridiska programmet 2004/34

Besittning av och rådighet över
 medel innestående på konto

D-uppsats skriven av

Maria Hansson
    2004-09-07



2

Avdelning, Institution
Division, Department

Ekonomiska institutionen
581 83 LINKÖPING

Datum
Date
2004-09-07

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
Examensarbete

ISRN   Affärsjuridiska programmet
2004/34

  
C-uppsats

X D-uppsats
Serietitel och serienummer
Title of series, numbering ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/ajp/034/

Titel
Title

Besittning av och rådighet över medel innestående på konto
Possesion of and surveillance over the credit balance on an account

Författare
 Author Maria Hansson

Sammanfattning
Abstract
Besittningen av sedlar och mynt har till stor del ersatts av ett innehav av medel innestående på
konto och i stort sett all betalningsförmedling går idag ut på att överföra digitala data. Behållning-
en på ett bankkonto är en fordringsrätt, som kontohavaren har gentemot sin bank.

Sakrätten: Med ledning av Göransons besittningsdistinktioner kan medel innestående på konto
anses vara föremål för besittning. Kontohavaren har självständig samt omedelbar besittning till
medlen. Vid girering är det information (data) som överförs och inte ”medel innestående på kon-
to” i sig. Godtrosförvärv av medel innestående på konto kan inte ske genom analog tillämpning av
godtrosförvärvslagen, men däremot enligt rättsgrundsatsen condictio indebiti.

Straffrätten: Författarna till doktrinen anser att besittningsbegreppet är konstruerat för fysiska ting
och därmed kan medel innestående på konto inte besittas. Det har i praxis däremot framkommit
att rådigheten, som kontohavaren har över sina medel innestående på kontot, kan jämställas med
besittning. I och med att medel innestående på konto kan anses vara föremål för besittning, kan
sådana medel vara objekt för brotten förskingring samt olovligt förfogande.

Nyckelord
Keyword
Besittning, rådighet, fordringsrätt, förskingring, possession, account



3

Avdelning, Institution
Division, Department

Ekonomiska institutionen
581 83 LINKÖPING

Datum
Date
2004-09-07

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
Examensarbete

ISRN   Affärsjuridiska programmet
2004/34

  
C-uppsats

X D-uppsats
Serietitel och serienummer
Title of series, numbering ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/ajp/034/

Titel
Title

Besittning av och rådighet över medel innestående på konto
Possesion of and surveillance over the credit balance on an account

Författare
 Author

Maria Hansson

Sammanfattning
Abstract
The possession over bills and coins has, on the whole, been replaced with a credit balance on an
account. Almost all payments today are processed by transmitting digital data and not by using
cash. The credit balance on an account is a demand that the holder of the account have towards his
bank.

Law regarding three part relationships: By using Göranson’s theory you can say that the credit
balance on an account may be object of possession. The holder of the account has independent and
direct possession. By using the principle condictio indebiti, the holder of the account (A) can be-
come owner of means despite that the person who did the deposit (B) did not intend to make the
deposit to that specific account (A’s account).

Criminal law: The authors of the doctrine consider that the concept of the Swedish word
”besittning” is intended for physical objects and therefore the credit balance of an account may not
be object of possession. According to the Supreme Court the surveillance over an account be place
on level with possession. When the credit balance of an account may be deemed as object of pos-
session, then the means of the account can be object of embezzlement and unlawful disposal.

Nyckelord
Keyword
Besittning, rådighet, fordringsrätt, förskingring, possession, account



4

AVDELNING I: INLEDNING...................................................................................... 6
1. INLEDNING ............................................................................................................. 6

1.1 Problembakgrund................................................................................................. 6
1.2 Problemformulering............................................................................................. 7
1.3 Syfte ...................................................................................................................... 7
1.4 Avgränsningar...................................................................................................... 7
1.5 Metod.................................................................................................................... 8
1.6 Disposition ........................................................................................................... 9

2 FÖRMÖGENHETSOBJEKT..................................................................................... 9
2.1 Inledning .............................................................................................................. 9
2.2 Fordringsrätt...................................................................................................... 10
2.3 Kontoförhållandet .............................................................................................. 11
2.4 Penningfordran .................................................................................................. 13

AVDELNING II: SAKRÄTTEN................................................................................. 16
1 BESITTNING........................................................................................................... 16

1.1 Sakrättsmoment .................................................................................................. 16
1.1.1 Inledning................................................................................................................................................ 16
1.1.2 Besittningsskydd.................................................................................................................................... 17
1.1.3 Tradition ................................................................................................................................................ 17
1.1.4 Denuntiation .......................................................................................................................................... 18
1.1.5 Avtalet ................................................................................................................................................... 19

1.2 Göransons besittningsdistinktioner.................................................................... 19
1.2.1 Självständig – osjälvständig besittning .................................................................................................. 19
1.2.2 Omedelbar – medelbar besittning .......................................................................................................... 21
1.2.3 Ensambesittning – sambesittning........................................................................................................... 23

1.3 Individualisering ................................................................................................ 23
1.3.1 Specialitetsprincipen.............................................................................................................................. 23
1.3.2 Fordringsrätt .......................................................................................................................................... 24

2 KAN MEDEL INNESTÅENDE PÅ KONTO BESITTAS? ................................... 24
2.1 Självständig och osjälvständig besittning .......................................................... 25
2.2 Omedelbar och medelbar besittning .................................................................. 26
2.3 Individualisering ................................................................................................ 27
2.4 Vem är besittare? ............................................................................................... 28

3 GODTROSFÖRVÄRV ............................................................................................ 28
3.1 Inledning ............................................................................................................ 28
3.2 Överföring mellan konton .................................................................................. 29

3.2.1 Inledning................................................................................................................................................ 29
3.2.2 Betalning via internet............................................................................................................................. 29
3.2.3 Girering (inbetalning) ............................................................................................................................ 30
3.2.4 Vad är det egentligen som överförs?...................................................................................................... 31

3.3 Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (godtrosförvärvslagen).............. 32
3.3.1 Inledning................................................................................................................................................ 32
3.3.2 NJA 1963 s 502 ..................................................................................................................................... 32
3.3.3 Norges Høyesterett sak nr. 2001/409..................................................................................................... 33
3.3.4 Godtrosförvärvslagens rekvisit .............................................................................................................. 35
3.3.5 Norsk lagstiftning .................................................................................................................................. 36
3.3.6 Syftet med regleringen........................................................................................................................... 37
3.3.7 Kan godtrosförvärv av medel innestående på konto ske? ...................................................................... 37

3.4 Condictio indebiti............................................................................................... 39
3.4.1 Inledning................................................................................................................................................ 39
3.4.2 Betalningstidpunkt................................................................................................................................. 39
3.4.3 Bedömning av condictio indebiti ........................................................................................................... 39
3.4.4 Användbarheten av condictio indebiti ................................................................................................... 41



5

3.5 Lag (1936:81) om skuldebrev ............................................................................ 42

AVDELNING III: STRAFFRÄTTEN........................................................................ 44
1 BESITTNING........................................................................................................... 44

1.1 Inledning ............................................................................................................ 44
1.2 Besittningens räckvidd ....................................................................................... 45
1.3 Besittningsobjektets karaktär ............................................................................. 47

2 FÖRMÖGENHETSBROTT..................................................................................... 48
2.1 Förskingring 10:1 BrB....................................................................................... 48

2.1.1 Inledning................................................................................................................................................ 48
2.1.2 Sakförskingring ..................................................................................................................................... 48
2.1.3 Fordringsförskingring ............................................................................................................................ 49
2.1.4 Besittning för annan............................................................................................................................... 50

2.2 Olovligt förfogande 10:4 BrB ............................................................................ 51
2.2.1 Inledning................................................................................................................................................ 51
2.2.2 Förfaranden............................................................................................................................................ 52
2.2.3 Praxis ..................................................................................................................................................... 53

3 RÄTTSPRAXIS ....................................................................................................... 54
3.1 Inledning ............................................................................................................ 54
3.2 NJA 1947 s 8 ...................................................................................................... 55
3.3 NJA 1954 s 464 .................................................................................................. 55
3.4 NJA 1984 s 73 .................................................................................................... 57
3.5 Hovrätten för Västra Sverige B 429-87 (RH 1988:129) .................................... 57
3.6 NJA 1992 s 763 .................................................................................................. 59
3.7 NJA 1993 s 274 .................................................................................................. 60
3.8 NJA 1994 s 480 .................................................................................................. 61
3.9 RH 1996:60 ........................................................................................................ 63
3.10 RH 1996:76 ...................................................................................................... 63
3.11 Hovrätten för västa Sverige, B 159-96............................................................. 64
3.12 Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 273-01 ................................................ 66
3.13 Göta hovrätt, B 215-01 .................................................................................... 68

4 ANALYS.................................................................................................................. 69
4.1 Medel innestående på konto............................................................................... 69
4.2 Förskingring....................................................................................................... 70
4.3 Olovligt förfogande ............................................................................................ 73
4.4 Rättspraxis.......................................................................................................... 74
4.5 Vem är besittare? ............................................................................................... 75

KÄLLFÖRTECKNING............................................................................................... 76
OFFENTLIGT TRYCK...................................................................................................... 76
RÄTTSFALL................................................................................................................... 76
LITTERATUR ................................................................................................................. 77
ARTIKLAR..................................................................................................................... 78



6

AVDELNING I: INLEDNING

1. INLEDNING

1.1 Problembakgrund

Att besitta en sak anses oftast i vardagligt tal liktydigt med att äga densamma. I juridisk

mening är besitta ofta synonymt med att – med eller utan rätt – faktiskt inneha någon-

ting.1 En butiksägare har besittning till de kontanter som finns i butikens kassaskrin.

Sker ett rån och förövaren tar med sig kassaskrinet innebär det att det är rånaren som för

ögonblicket besitter skrinet och dess innehåll. Om däremot en person under någon an-

nans omedelbara tillsyn har hand om ett föremål som anförtrotts honom innebär det inte

att besittningen övergår, exempelvis anses en gäst på en restaurang inte i juridisk me-

ning besitta den kniv och gaffel som han använder under måltidens gång.2

   Särskilda rättsverkningar är knutna till besittning och besittningens övergång.

Inom sakrätten gäller detta bland annat ifråga om uppkomsten av äganderätt och

panträtt till lösa saker. Dessutom upphör vanligen panträtten om pantobjektet kommer

ur panthavarens besittning.3 Besittningsbegreppet har betydelse även inom straffrätten –

ett olovligt ingrepp i bestående besittningsförhållanden kan innebära brott såsom egen-

mäktigt förfarande eller självtäkt. Ytterligare ett brott som inbegriper besittningsbe-

greppet är förskingring. Besittningen ges således rättsverkan i skilda sammanhang och

fyller olika syften. Kan man vänta sig att besittningsbegreppet i detalj är detsamma vid

tillämpningen av de olika reglerna?

När besittningsbegreppet skall tillämpas i praktiken uppkommer vissa svårigheter.

Det är inte alltid det lättaste att avgöra om besittning till ett föremål överhuvudtaget fö-

religger och vem som skall betraktas som dess besittare, eftersom det i olika fall ställs

olika stränga krav för att besittning skall anses föreligga.4 För att fastställa om besitt-

ning till ett föremål föreligger eller ej, är det viktigt att identifiera det relevanta objektet.

Därmed är det tämligen enkelt att fastställa och förstå att en fysisk sak kan besittas. Det

är däremot svårare att fastställa om medel innestående på konto kan vara föremål för

                                                
1 Holmqvist L m fl, Brottsbalken – en kommentar Del I, Stockholm, 2002, sid. 10:7
2 Malmström & Agell, Civilrätt, 16:1 uppl., Malmö, 1999, sid. 82 f
3 Undén, Ö Svensk sakrätt I, 10:e uppl., Göteborg, 1995, sid. 43
4 Malmström & Agell, Civilrätt, 16:1 uppl., Malmö 1999, sid. 83
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besittning, eftersom sådana medel inte uppträder i fysisk form förrän ett kontantuttag

skett.

1.2 Problemformulering

Kan medel innestående på konto besittas?

- vad för slags förmögenhetsobjekt kan ”medel innestående på konto” sägas vara?

- hur avgränsas förmögenhetsobjektet ”medel innestående på konto”; det vill säga vad

ger detta objekt dess identitet?

- vad får det för rättsföljder och/eller praktiska konsekvenser om ”medel innestående

på konto” kan besittas?

- vem är besittaren?

1.3 Syfte

Syftet med min magisteruppsats är främst att utröna om medel innestående på konto kan

besittas. Jag skall utreda vilka rättsföljer och/eller praktiska konsekvenser som besitt-

ning av medel innestående på konto medför. Vidare skall jag fastställa hur förmögen-

hetsobjektet ”medel innestående på konto” identifieras och vem som är dess besittare.

1.4 Avgränsningar

Den tänkta läsaren av min uppsats förutsätts inneha goda juridiska kunskaper och därför

kommer juridiska fackuttryck inte att förklaras. Uppsatsen behandlar medel innestående

på konto och därför kommer jag att behandla besittning endast av lös egendom. Jag är

medveten om att besittningsbegreppet har betydelse såväl inom sakrätten som inom

straffrätten. Att behandla alla rättsföljder och alla konsekvenser, av att medel inneståen-

de på konto kan, respektive inte kan, besittas inom båda dessa rättsområden skulle bli

ett alltför omfattande uppsatsämne. Därför kommer jag att inom sakrättsområdet inrikta

mig på godtrosförvärv. Inom straffrätten kommer jag att behandla brotten förskingring

och olovligt förfogande.
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Det finns idag många olika typer av konton5, beroende på kundens behov och den

aktuella bankens utbud. Jag kommer i min uppsats att enbart beröra så kallade transak-

tionskonton, en typ av konto som de flesta privatpersoner innehar och som de använder

för sina vardagliga behov. Lön, pension, studiemedel samt barnbidrag insätts oftast på

ett transaktionskonto, vartill en rad olika tjänster kan anslutas, såsom privatgiro, autogi-

ro, datasvar, internettjänst, uttagskort (bankomatkort/minutenkort) eller bankkort (Mas-

terCard, Visa eller Maestro.). Genom dessa tjänster kan bland annat betalningar, överfö-

ringar mellan konton samt kontantuttag ske, vilket gör det lättare för kunden att

disponera sina på transaktionskontot medel innestående. Till ett transaktionskonto kan

även anslutas en kredit, men detta kommer jag att bortse ifrån i min uppsats. När konto-

havaren utnyttjar en beviljad kredit innebär det att han har en skuld till banken och för-

hållandet mellan kontohavaren och banken blir därmed det motsatta, jämfört med om

det finns behållning på transaktionskontot. Vad gäller terminologin med avseende på

kontohavare och kontohållare, kommer jag för den senare att mestadels använda be-

nämningen ”banken”, för att på så sätt distansera de två.

1.5 Metod

För att kunna fastställa om ”medel innestående på konto” kan besittas, måste det först

fastställas vilken typ av förmögenhetsobjekt som ”medel innestående på konto” är.

Fortsättningsvis måste jag få vetskap om hur besittning av ett objekt tar sig uttryck och

hur det fastslås att besittning föreligger. Vilka är rekvisiten för besittning? Varierar des-

sa beroende på om det rör sig om sakrätt eller straffrätt? Jag kommer att använda mig av

den traditionella rättsdogmatiska metoden – vilket innebär att jag skall studera lagtext,

förarbeten, praxis samt juridisk facklitteratur – för att kartlägga vilka olika synsätt och

åsikter som föreligger. Efter detta skall jag ta ställning till om medel innestående på

konto enligt gällande rätt kan besittas. När det gäller sakrättens syn på besittningsbe-

greppet kommer jag att ta stor vägledning av de besittningsdistinktioner som Göranson

behandlar i sin avhandling – Traditionsprincipen. I uppsatsen presenterar jag ett stort

antal rättsfall, särskilt under straffrättsdelen, eftersom doktrin och rättspraxis har olika

syn på huruvida medel innestående på konto kan vara föremål för besittning.

                                                
5 Transaktionskonto, Sparkonto, Skogskonto, Fondkonton, Företagskonto, Pensionskonto etcetera.
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 För att avgöra om ett godtrosförvärv av medel innestående på konto kan ske

kommer jag att undersöka om lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre kan användas

även för medel innestående på konto. Jag skall gå igenom lagens rekvisit och sedan un-

dersöka om dessa är möjliga att applicera på ett kontoförhållande. Vidare skall jag an-

vända mig av rättsgrundsatsen condictio indebiti, för att avgöra om godtrosförvärv av

medel innestående på konto kan ske.

När det gäller straffrättsdelen kommer jag att beskriva de två brotten förskingring

och olovligt förfogande samt vilka rekvisit de aktuella lagrummen uppställer, vilket jag

genomför på rättsdogmatiskt vis. Jag skall även använda mig av förarbeten för att fast-

ställa vilket syftet med kriminaliseringen av ovannämnda beteenden varit, för att se om

detta syfte uppfylls idag.

1.6 Disposition

Jag har valt att indela min uppsats i tre avdelningar, för att den därmed skall bli mer

pedagogisk. Den första avdelningen upptar sådant som sedan analyseras vidare under

såväl Avdelning II som III. Jag har valt att under Avdelning II: Sakrätten lägga in min

analys löpande i texten, medan jag under Avdelning III: Straffrätten använt mig av en

något annorlunda metod – där upptas i stort sett all analys under avdelningens sista ka-

pitel.

2 FÖRMÖGENHETSOBJEKT

2.1 Inledning

För att kunna avgöra om medel innestående på konto kan besittas krävs det att jag först

utröner vilken typ av förmögenhetsobjekt medel innestående på konto kan sägas vara.

Att det skulle röra sig om fast egendom kan uteslutas utan vidare diskussion. Klart är att

det rör sig om någon typ av lös egendom. Lös egendom kan vara antingen lösören, vär-

depapper6, pengar (kontanter), fordringar eller andra rättigheter7. Lösören är fysiska

                                                
6 Ett dokument som inom förmögenhetsrätten är bärare av vissa rättigheter, exempelvis skuldebrev (enkla
eller löpande), obligationer och aktiebrev. Rättigheterna som en borgenär har gentemot en gäldenär, till
följd av ett fordringsförhållande, kan vara knutna till ett fysiskt skuldebrev, ett värdepapper.
7 Exempelvis arrende-, hyres- och panträtter.
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objekt, såsom bilar och kläder, med undantag av kontanter och värdepapper – ”flyttbara

ting att uppfatta med känseln”8. För att medel innestående på konto skall klassas som

lösöre krävs det således att det finns något att bokstavligen ”ta på”. Idag kan en betal-

ning fullbordas utan att några fysiska kontanter överhuvudtaget är i omlopp mellan be-

talaren och betalningsmottagaren. Istället för att betalaren ger betalningsmottagaren

kontanter i handen, kan betalningen ske exempelvis genom användande av bankkort i en

affär eller genom att en överföring mellan parternas bankkonton utförs, vilket leder till

att betalarens konto debiteras och mottagarens konto krediteras. Betalarens medel inne-

stående på dennes konto minskar därigenom, medan mottagarens medel ökar i motsva-

rande mån. Trots att jag kan erhålla fysiska kontanter tack vare mitt tillgodohavande

hos min bank, genom att utnyttja uttagsautomater eller genom att göra ett kontantuttag

på min bank, kan vi inte säga att medel innestående på konto i sig är någonting fysiskt.

2.2 Fordringsrätt

Idag befinner vi oss i en gränszon mellan det materiella och det immateriella, där IT

upplöser vissa av de tidigare självklara samband som ligger till grund för traditionella

rättsliga synsätt, till exempel de verkningar som följer av att inneha sedlar och mynt.9

Besittningen av sedlar och mynt har till stor del ersatts av ett innehav av elektroniska

behållningar och i stort sett all betalningsförmedling går idag ut på att överföra digitala

data, så att registrering sker av förändringarna i tillgodohavanden på konton.10

Distinktionen mellan vad som är ett konkret föremål, en sak, och vad som är ett

abstrakt objekt är ett generellt problem i dagens IT-miljö. Data kan ha en existens fristå-

ende från en viss bärare, men objektet utgörs då av det som överförs och denna ström av

signaler i form av exempelvis elektroner i en elektrisk ledning kan knappast ses som en

sak.11 Om det således inte går att urskilja vilket specifikt objekt som är föremål för en

överlåtelse uppkommer endast en fordringsrätt, tills dess att tradition av det aktuella

godset sker. Min behållning på mitt bankkonto utgör således en fordran, som jag har

gentemot banken. Själva behållningen i sig kan inte specificeras närmare än till hur stort

                                                
8 SOU 1984:16, sid. 73
9 SOU 1998:14 sid. 32
10 Data definieras, enligt SOU 1998:14, som representation av fakta, begrepp eller instruktioner i en form
som är lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller automatiska hjälpmedel.
Information definieras, vid databehandling, som innebörden av data. SOU 1998:14 sid. 21 och 113
11 SOU 1998:14, sid. 31
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det är – kontots saldo vid en viss avstämningstidpunkt. Behållningen kan inte uppdelas i

mindre ”beståndsdelar” beroende på när insättningar till och uttag från kontot har skett,

utan det är ett saldo som förändras i takt med att debiteringar och krediteringar företas.12

2.3 Kontoförhållandet

Kontoförhållandet är i grunden ett fordringsförhållande mellan kontohavaren och ban-

ken.13 Detta fordringsförhållande regleras genom det mellan parterna ingångna konto-

avtalet och de därtill knutna villkoren. Vilken rättsfigur skall detta fordringsförhållande

härledas till, försträckning (utlåning av pengar) eller deposition?

Det som kännetecknar en försträckning är att pengar eller saker (sakförsträck-

ning) ställs till kredittagarens förfogande i kredittagarens eget intresse. Kreditgivaren

fordrar ofta ränta på det utlånade, eftersom han inte kan disponera över det belopp som

fordringen lyder på. Kreditgivaren har normalt ingen vinstandel i kredittagarens verk-

samhet och är därmed inte omedelbart beroende av resultatet av densamma. Kredittaga-

ren har fri förfoganderätt över det mottagna, med skyldighet att återställa egendom av

samma art och mängd till kreditgivaren. Det som återlämnas behöver således inte vara

exakt den egendom som erhållits (samma sedlar och mynt). Håstad anger att det inte

torde vara vanligt att kreditgivaren betingar sig att krediten skall återbetalas i förtid, om

kredittagaren riskerar att bli insolvent. Om ett sådant avtal emellertid träffats borde det

ändå inte medföra att kreditgivaren skulle få separationsrätt till vad som försträckts (el-

ler vad som trätt i dess ställe). Han anger att redan kombinationen generiskt bestämt

anspråk och överlämnande i mottagarens intresse utesluter separationsrätt vid först-

räckning.14

Deposition innebär, i sin tur, oftast avtal om förvaring, där syftet är att den aktu-

ella egendomen skall förvaras och normalt inte nyttjas. Den som lämnat egendom i an-

nans besittning, utan att därvid ha sålt, bytt eller givit bort egendomen, bör ha separa-

tionsrätt till egendomen, för det fall att besittaren blir utsatt för exekution.15 Det huvud-

sakliga syftet med kontoavtalet såsom tjänst är, enligt SOU 1995:69, närmast att till-

handahålla en placeringsmöjlighet.16 Om det med placeringsmöjlighet i sin tur åsyftas

                                                
12 Arnesdotter, I Moderna betalningsmetoder, Göteborg, 1996, sid. 111 f
13 SOU 1995:69, sid. 63
14 Håstad, T Sakrätt avseende lös egendom, 6:e uppl., Stockholm, 1996, sid. 153 f
15 Håstad, T a.a. sid. 145
16 SOU 1995:65 sid. 174
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att tillgodogöra sig en finansiell vinst eller att enbart ha tillgång till ett förvaringsställe

är svårt att utläsa. Skulle placeringsmöjlighet innebära att kreditgivaren vill tjäna pengar

och på så sätt göra en god placering, borde kontoförhållandet utgöra en försträckning.

Om kreditgivaren istället önskar att förvara sina medel hos banken, skulle det kunna

röra sig om deposition. För att uppfylla förutsättningen att deposition rör enbart egen-

dom som skall återlämnas in specie, kan hävdas att kontohavaren överlämnar betal-

ningsmedel till banken och därmed utgörs depositionsobjektet just av betalningsmedel.

Det som banken sedan skall återlämna till deponenten är betalningsmedel och inte de

erhållna kontanterna in specie. I SOU 1994:66 anges att insättning av medel på konto är

”en deposition av pengar på vilka insättaren har krav på återbetalning”17. Eftersom det

är fråga om deposition av pengar utgörs behållningen av ”värdet av pengar”, vilket ger

uttryck för att behållningen är nominellt bestämd och beräknas med utgångspunkt från

insättningarnas nominella belopp. Det är svårt att utifrån detta avgöra om ett kontoför-

hållande utgör en försträckning eller en deposition. Den av mig genomgångna doktrinen

anför dock att det bör röra sig om försträckning.18

Kännetecken för inlåning, enligt SOU 1994:66, är att insättaren har rätt att vid an-

fordran ta ut insatta medel, i valfria delposter. Behållningen är således disponibel för

insättaren, det finns möjlighet att fortlöpande sätta in medel på kontot och en viss av-

kastning på insatta medel erhålls.19 Arnesdotter poängterar att ”konto” kan betyda och

åsyfta a) hela det rättsförhållande som uppkommer då avtal om konto träffas, b) enbart

den pekuniära delen av rättsförhållandet eller c) den plats i bankens bokföring där alla

förändringar hos denna pekuniära del av rättsförhållandet löpande noteras. Vidare anger

hon att kontoförhållandets karaktäristiska drag sammanfattningsvis kan sägas vara:20

- det är ett fordran/skuld-förhållande. Inbetalade medel ingår således i kontohållarens

tillgångsmassa och kontohållaren får en häremot svarande skuld till kontohavaren,

vilken saknar separationsrätt.

- avkastningen på inbetalade medel tillhör kontohållaren.

- kontohavaren kan när som helst begära att få sin fordran infriad.

- preskriptionslagens regler är tillämpliga.

                                                
17 SOU 1994:66 sid. 199
18 Arnesdotter, I Moderna betalningsmetoder, Göteborg, 1996, sid. 110, Holmqvist L m fl, Brottsbalken –
en kommentar Del I, 10:1, sid. 534, Jareborg, N Brotten – andra häftet – förmögenhetsbrotten, 2:a uppl.,
Lund, 1992, sid. 157
19 SOU 1994:66, sid. 199-202
20 Arnesdotter, I Moderna betalningsmetoder, Göteborg, 1996, sid. 105, 110
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Ett konto i en bank är, enligt SOU 1998:14, ett avräkningsförhållande, som har till-

kommit genom avtal mellan kontohavaren och banken. Avtalet innebär att alla betal-

ningar som görs till banken och som är avsedda för insättning på kontot räknas konto-

havaren till godo, medan alla utbetalningar från kontot avräknas. 21 Ett inlåningskonto är

således någonting annat än just själva det finansiella institutets räkenskapsmaterial.

2.4 Penningfordran

Kontohavaren är fordringsägare gentemot banken beträffande tillgodohavandet på kon-

tot. För att identifiera en fordringsrätt är det viktigt att avgöra med vad fordringen skall

infrias. Det finns olika synpunkter på vad en penningfordran i sig är en fordran på; om

det är en fordran att erhålla sedlar och mynt (kontanter) eller om en penningfordran kan

infrias genom att betala i ”ideella enheter”/elektroniska behållningar, även kallat bok-

pengar. Olivercrona ansåg att en penningfordring kan infrias genom att gäldenären be-

talar med bokpengar och angav vidare att bokpengar inte är att anse som ett surrogat för

kontanter. Lindskog anser istället att en penningfordran går ut på att erhålla köpkraftsle-

gitimation och sådan legitimation erhålls genom innehav av sedlar och mynt och där-

med är en betalning med kontanter en direkt betalning, medan en betalning med bok-

pengar endast är en indirekt betalning (mottagaren kan omvandla bokpengarna till kon-

tanter och då erhålla köpkraftslegitimation). Lindskog anser således att bokpengar en-

dast är surrogat för sedlar och mynt. Arnesdotter anser att allt som i praktiken allmänt

accepteras som bytesmedel ger köpkraftslegitimation och att vad som är ett accepterat

bytesmedel förändras över tiden.22 I SOU 1998:14 anges att betalningsmedlet – det som

betalaren skall fullgöra sin prestation med – tidigare har utgjorts av enbart sedlar och

mynt, men idag har detta betalningsmedel omvandlats från att tidigare ha utgjort en fast

fysisk värdemätare till att idag utgöra endast en betalkraft. Betalning kan idag erläggas

genom att överlämna antingen kontanter, uppgående till en visst belopp och i viss valu-

ta, eller genom förfogande över medel på konton (bokpengar), vilket överensstämmer

med vad Arnesdotter anger: bytesmedel förändras över tiden. Bokpengar utgörs av en

fordran som kontohavaren har mot det kontoförande institutet och bokbetalningar

                                                
21 SOU 1998:14, sid. 60
22 Arnesdotter, I Moderna betalningsmetoder, Göteborg, 1996, sid. 32, 34, 38 och 40.
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genomförs genom att fordringsrätter23 tillskapas och utsläcks, när konton med nominella

tillgodohavanden debiteras och krediteras.24

                                                
23 Här åsyftas andra fordringsförhållanden än det fordringsförhållande som betalningen avser att reglera.
24 SOU 1998:14 sid. 19 f, 51
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AVDELNING II: SAKRÄTTEN

1 BESITTNING

1.1 Sakrättsmoment

1.1.1 Inledning

Vid ett förvärv av en sak erhåller, som tidigare framgått, köparen äganderätt till saken.

Erhåller förvärvaren en sådan definitiv äganderätt att han har prioritet framför överlåta-

rens borgenärer? Vid köp enligt konsumentköplagen25 erhåller köparen skydd mot sälja-

rens borgenärer redan i och med avtalet, förutsatt att köpet avser en bestämd vara och

det framgår att den aktuella varan är avsedd för just köparen (vilket kan klargöras ge-

nom exempelvis avskiljning eller märkning).26 När det inte rör sig om förvärv enligt

konsumentköplagen är avtalet i sig inte tillräckligt för att köparen skall erhålla prioritet

framför säljarens borgenärer. Även om avtalet är giltigt säljaren och köparen emellan,

måste det fullföljas (manifesteras) på ett sådant sätt att köparen erhåller legitimation

som ägare till egendomen. Det krävs som huvudregel att ett sakrättsmoment, en kon-

trollerbar faktisk åtgärd, vidtas utöver själva avtalet för att förvärvaren skall erhålla bor-

genärsskydd. Tesen om det sakrättsliga momentet som en nödvändighet för att uppnå

skydd mot konkurrerande tredje män har en mycket stark position i svensk rätt.27

Vilken typ av fullföljelsemoment som skall genomföras är beroende på situatio-

nen och typen av egendom. De olika sakrättsmoment som tillämpas i Sverige är följan-

de: tradition (besittningsförändring), denuntiation (underrättelse) till en prestationsskyl-

dig tredje man, registrering i offentligt register, märkning (av upplagt virke), samt un-

dantagsvis avtalet ensamt (inget separat sakrättsmoment krävs).28 Samtliga förfarings-

sätt förutsätter att de kontraherande agerar på något sätt och besittningen kan alltså inte

övergå utan viss aktivitet. Huvudregeln är att tradition av den aktuella egendomen skall

ske, och i normalfallet sker besittningsförvärvet således genom att godset fysiskt för-

flyttas från överlåtaren till förvärvaren.29 Nedan berörs de förfaranden som kan bli aktu-

ella när medel innestående på konto, en fordringsrätt, är det aktuella objektet.

                                                
25 Konsumentköplag (1990:932)
26 49 § konsumentköplagen.  Mer om individualisering av gods under Avdelning II: Sakrätten 1.3.
27Göranson, U Traditionsprincipen, Uppsala, 1985, sid. 22
28 Millqvist, G Sakrättens grunder, 3:e uppl., Stockholm, 2003, sid. 100
29 Göranson, U Traditionsprincipen, Uppsala, 1985, sid. 445
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De sakrättsliga reglerna är uppbyggda kring tre rekvisit:30

- vilken typ av egendom avses?

- vilken typ av transaktion omfattas av regeln?

- vilket sakrättsligt moment skall vara uppfyllt?

1.1.2 Besittningsskydd

Vid avgörandet av en sakrättslig konflikt31 har besittningen till saken och besittnings-

övergången stor betydelse. I många fall utgör besittningen till viss egendom den avgö-

rande faktorn för hur en sakrättslig konflikt skall lösas och den som besitter egendomen

presumeras vara dess ägare.32

En person som besitter en sak är skyddad i sin besittning, oavsett om denne är

ägare, panthavare eller ingetdera. Själva innehavet av saken är oftast tillräckligt för att

besittningsskyddet skall gälla. Undén ansåg att besittningsskyddet är ett nödvändigt

komplement till äganderättsskyddet. Det skulle vara orimligt om en person som utsatts

för besittningsrubbning skulle vara tvungen att bevisa dels sin äganderätt, dels sin tidi-

gare besittning till föremålet. Genom besittningsskyddet behöver han endast bevisa sin

föregående besittning och gör han det kan han begära restitution, det vill säga återstäl-

lande av egendomen.33  Det förekommer således en processuell presumtionsregel till

förmån för besittaren. Besittningen skyddas främst av de straffrättsliga reglerna, vilka

föreskriver att det inte är tillåtet att olovligen rubba annans besittning. Rådande vanor

och föreställningar skall i väsentlig grad få bestämma var gränsen mellan besittning och

icke-besittning skall gå. ”Om föremålet befinner sig ’på sin plats’, om dess yttre läge

’enligt livets regel’ tyder på att det icke är övergivet, förlorat eller eljest utom räckhåll

för en innehavare, bör besittningsskydd finnas.”34

1.1.3 Tradition

Vid köp av bestämt gods övergår, som ovan nämnts, äganderätten till köparen genom

själva avtalet och tradition är således inte nödvändig för att själva äganderätten skall

                                                
30 Millqvist, G Sakrättens grunder, 3:e uppl., Stockholm, 2003, sid. 21
31 En konflikt mellan förvärvaren och överlåtarens borgenärer, mellan två förvärvare (dubbeldisposition
av egendomen har skett) eller en godtrosförvärvssituation.
32 Håstad, T Sakrätt avseende lös egendom, 6:e uppl., Stockholm, 1996, sid. 51
33 Undén, Ö Svensk sakrätt I, 10:e uppl., Göteborg, 1995, sid. 28 ff
34 Undén, Ö a.a. sid. 37
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övergå. Men för att förvärvaren dessutom skall erhålla skydd gentemot överlåtarens

borgenärer och för att vara säker på att överlåtaren inte överlåter (och överlämnar)

egendomen även till någon annan, spelar traditionen en avgörande roll.35

Med sakrättsmomentet tradition menas, inom sakrätten, först och främst att godset

kommer ur överlåtarens besittning på ett sådant sätt att han inte längre har möjlighet att

förfoga över det; han förlorar kontrollen över godset. Om traditionskravet även innebär

att köparen i sin tur skall erhålla kontrollen är inte helt fastställt. NJA 1998 s 379 och

NJA 1996 s 5236 ger utryck för att det räcker med att överlåtares rådighet över föremå-

let har avskurits. Det har i litteraturen från senare år även framkommit att rådighetsav-

skärande räcker för att uppnå traditionsprincipens syften och i vissa fall kan det vara

tillräckligt att parterna sett till att säljaren förlorat rådigheten över den plats där egen-

domen finns.37

1.1.4 Denuntiation

När ett enkelt skuldbrev eller en enkel fordran överlåtes krävs det, enligt 31 § skulde-

brevslagen, att fordringsgäldenären denuntieras för att förvärvaren skall bli skyddad mot

överlåtarens borgenärer. Fordringsgäldenären skall underrättas om överlåtelsen, anting-

en av överlåtaren eller av förvärvaren. Denna denuntiationsprincip, som knyter viktiga

rättsverkningar till ett enkelt meddelande om att vissa förändringar har skett, har genom

analog tillämpning varit användbar för ett flertal egendomsslag.38 Kravet på denuntia-

tion återfinns även i 3 § gåvolagen – om ett enkelt skuldebrev ges bort anses gåvan inte

vara fullbordad förrän givaren underrättat gäldenären.

Om det överlåtna godset finns hos tredje man kan tradition bytas ut mot denuntia-

tion, vilket innebär att innehavaren (tredje man) av godset underrättas om att det bytt

ägare.39 Detsamma gäller om en panträtt skall upplåtas och pantobjektet finns hos en

tredje man.40

                                                
35 Undén, Ö a.a. sid. 46
36 Dessa rättsfall är ej refererade i denna uppsats.
37 Millqvist, G Sakrättens grunder, 3:e uppl., Stockholm, 2003, sid. 107 f
38 Millqvist, G a.a. sid. 108
39 Göranson, U Traditionsprincipen, Uppsala, 1985, sid. 20
40 1 mom. Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man.
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1.1.5 Avtalet

Partsavtalet har tidigare endast i undantagsfall varit tillräckligt för att uppnå borgenärs-

skydd. Dessa fall är, enligt Göranson, uttryck för att vissa egendomsslag ”stannat kvar”

i ett äldre rättstillstånd. Byggnad på annans mark är det tydligaste exemplet.41 År 2002

kom emellertid en ny reglering i konsumentköplagen, 49 §. Genom denna regel lagfästs

avtalsprincipen, sakrättsligt skydd uppkommer redan i och med avtalet, och avtalet

självt ges således sakrättslig status. En förutsättning för att köparen skall erhålla separa-

tionsrätt till egendomen är dock att denna är individualiserad och således kan avskiljas

från säljarens övriga egendom inför en eventuell utmätning. Även vid exekutiv auktion

har själva avtalet tillskrivits avgörande betydelse.

1.2 Göransons besittningsdistinktioner

Göranson använder sig av en modell där han delar upp besittningsbegreppet i tre di-

stinktioner, vilka är hämtade främst från tysk teoribildning.

1.2.1 Självständig – osjälvständig besittning

Det som utmärker dessa besittningsdistinktioner är att den osjälvständige besittaren42

står i ett direkt beroendeförhållande till den självständige besittaren. Den tidigare har

således inte rätt att göra något med den aktuella saken utan den senares samtycke.43

Denna typ av besittning kan bygga på ett rättsligt förhållande mellan de båda. En ar-

betstagare måste följa de anvisningar som arbetsgivaren har gett gällande användningen

av en viss arbetsutrustning. Arbetstagaren (den osjälvständige besittaren) får således

inte på eget bevåg använda, bestämma eller förfoga över egendomen. Självfallet kan de

givna instruktionerna ge ett visst spelrum för hur den osjälvständige besittaren får an-

vända utrustningen.

Om det föreligger ett avtal mellan den osjälvständige (arbetstagaren) och den

självständige besittaren (arbetsgivaren), innebär detta att det som den osjälvständige

företar sig med objektet ses som att det utförts direkt av den självständige – egendomen

finns fortfarande i arbetsgivarens besittning. Det finns dock en yttre gräns för hur långt

den självständiges besittning sträcker sig. Göranson anser till exempel att ett dotterbolag

                                                
41 Göranson, U Traditionsprincipen, Uppsala, 1985, sid. 71
42 Osjälvständig besittare brukar i doktrin även benämnas besittningsbiträde eller besittningsmedhjälpare.
43 Jag bortser från att innehavaren gör något otillbörligt.
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besitter sin egendom och det är således inte moderbolaget som är besittare, befälslinjer-

na är alltför utdragna för att det skall vara motiverat att säga att dotterbolaget har osjälv-

ständig besittning till sin egendom. Den som lämnar en sak för försäljning till ett om-

bud, kvarstår som sakens besittare så länge saken befinner sig i ombudets vård. Det-

samma gäller bibliotekets och restaurangens besökare vilka nyttjar böcker respektive

porslin under besittarens tak.44 Eftersom det finns en så stark anknytning mellan den

osjälvständige och den självständige besittaren, vad gäller handhavandet av saken och

besittningen till densamma, kan ett överlämnande av en sak till en osjälvständig besitta-

re inte betraktas som tradition. Den osjälvständige måste ju fortsättningsvis följa den

självständiges instruktioner. Det är således rättsförhållandet mellan de två som avgör

om vårdhavaren får självständig besittning eller inte. I alla de fall där det inte finns ett

direkt beroendeförhållande mellan vårdhavaren och den överordnade, föreligger själv-

ständig besittning för vårdhavaren.45

Om man ser till avtalsförhållandet mellan parterna kan gränsdragningsproblem

mellan osjälvständig och självständig besittning uppstå. Om en person, X, lämnar pre-

mieobligationer46 till en bank för a) försäljning, respektive b) förvaring, är han i båda

fallen självständig besittare. Banken däremot är i a) försäljningsfallet, osjälvständig be-

sittare och i b) förvaringsfallet, i egenskap av depositarie, självständig besittare. Om

premieobligationerna sedan säljs av X, under tiden som de är deponerade hos banken,

blir rättsföljden i de två fallen inte densamma:47

a) I förvaringsfallet räcker det, eftersom banken är depositarie och därmed självständig

besittare, att denuntiera banken för att köparen skall erhålla sakrättsligt skydd mot

överlåtarens borgenärer.

b) I försäljningsfallet, där banken är ombud och inte har någon självständig besittning

till premieobligationerna, räcker det däremot inte med en denuntiation. I detta fall

krävs att det sker en tradition av premieobligationerna till köparen för att denna skall

erhålla sakrättsligt skydd.

Om den osjälvständige besittaren har olovliga avsikter att tillägna sig saken eller i

vart fall har i åtanke att rubba den berättigades besittning, erhåller förövaren självstän-

dig besittning, efter att den berättigades chanser att utöva laga självtäkt har försuttits.

                                                
44 Göranson, U Traditionsprincipen, Uppsala, 1985, sid. 463 f
45 Göranson, U a.a. sid. 468 f
46 Vi förutsätter att det är premieobligationer av äldre modell och således fysiska.
47 Göranson, U a.a. sid. 464 f
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Det bör påpekas att självständig besittning kan utövas av flera personer samtidigt. Bara

för att förövaren erhåller självständig besittning till det tillgripna föremålet innebär inte

detta att den berättigade förlorar sin besittning – dennes besittning övergår dock, om

den varit omedelbar, till att vara medelbar (se nedan 1.2.2).48

1.2.2 Omedelbar – medelbar besittning

Det som främst karakteriserar omedelbar besittning är innehavet av saken, exempelvis

de saker som finns i ens bostad eller de kläder man har på sig. Det är viktigt att poängte-

ra att detta besittningsbegrepp inte ger uttryck för om innehavet grundar sig på ägande-

rätt, någon typ av begränsad rätt (som hyra eller panträtt) eller ingen rätt alls (besitt-

ningen har uppkommit genom brott). Innehavaren av saken har en fri och obehindrad

tillgång till saken samt möjlighet att utestänga andra från tillträde till saken.49

Vid lösöreförvärv kan, enligt huvudregeln, borgenärsskydd inte uppkomma så

länge överlåtarens besittningsförhållande består helt oförändrat efter avtalsslutet. Måste

då denna nödvändiga besittningsförändring ske på ett fysiskt märkbart sätt eller räcker

det med rättsliga omständigheter (avtalsenliga förpliktelser)? Eller skall faktiska och

rättsliga moment kombineras för att överlåtarens besittning skall upphöra? Göranson

menar att det krävs en kombination av faktiska (fysiska) och rättsliga rättsfakta, men

påpekar att de fysiskt påtagliga omständigheterna tillmäts en avgörande betydelse enligt

gällande rätt och att det är just detta som utmärker den svenska traditionsprincipen.50

Det är ju endast i ett fåtal fall som borgenärsskydd anses uppkomma utan att en, utifrån

sett, märkbar förändring skett i besittningsförhållandet.51

Om ägaren förvarar saken på annans tomt eller i annans byggnad52 kan det bli

svårt att konstatera huruvida ägaren uppfyller de ovannämnda ”rekvisiten”; fri och obe-

hindrad tillgång, samt rätt att utestänga andra från tillträde. Vikten bör, vid gränsdrag-

ningen mellan omedelbar och medelbar besittning, läggas vid det förstnämnda kravet,

den fria och obehindrade tillgången till saken. Möjligheten till fri och obehindrad till-

gång grundar sig på avtal mellan den som disponerar över saken och den som innehar

                                                
48 Göranson, U a.a. sid. 469, 467
49 Göranson, U a.a. sid. 471
50 Göranson, U a.a. sid. 470
51 Se exempelvis 49 § konsumentköplagen.
52 Exempel på detta är att någon förvarar pengar i ett bankfack eller har sin bil stående på en förhyrd plats
i ett garage.
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tomten eller byggnaden. Detta är således ett fall av omedelbar besittning, för ägaren till

saken, där besittningen inte är grundad på enbart faktiska förhållanden.

Hur obehindrad måste dispositionsmöjligheten vara? Skall ägaren av saken ha

tillgång till denna under dygnets alla timmar eller räcker det att parterna avtalat om vis-

sa speciella tider? Nordisk och tysk rätt erkänner inte besittning till rättigheter och där-

med kan det inte automatiskt utgås ifrån att ägaren, tack vare sin besittning av föremå-

let, även ”besitter nyttjanderätten” till tomten eller bygganden. Svaret, till hur obehind-

rad tillgången skall vara, måste trots allt sökas i nyttjanderättsavtalet.53

Så länge ägaren själv kan disponera över möjligheterna att komma åt föremålet

och så länge det står honom fritt att undanröja ett eventuellt hinder, föreligger en ome-

delbar besittning. Ägaren till en båt, som är förankrad vid en kajplats i ett öppet hamn-

område, kan inte hindras från att besöka detta fria hamnområde och därmed är båten i

ägarens omedelbara besittning. Om markägaren skulle ställa upp en bom över vägen

eller på annat sätt blockera vägen till hamnen och åtgärden är rättsstridig, ändrar detta

inte besittningens karaktär av omedelbar. Besittningen är kränkt – men inte upphävd.54

Om det skulle vara så att ägaren är förhindrad från att undanröja hindret själv och istäl-

let måste invänta exempelvis ett myndighetsbeslut för att på så sätt återfå saken, har

hans besittning övergått till att vara medelbar – eftersom återfåendet är beroende av

andra faktorer än de som ägaren själv kan disponera över.55 Så snart någon är beroende

av annan för att kunna disponera egendomen föreligger inte faktisk tillgång.56

Omedelbar besittning kan utövas av flera personer samtidigt, exempelvis besittes

tillhörigheter som finns i en familjs bostad omedelbart av var familjemedlem för sig.

För medelbar besittning är ett centralt rekvisit att överlämnaren har rätt att, någon

gång i framtiden och under bestämda förutsättningar, återfå den omedelbara besittning-

en till föremålet. Exempel är att en pantsättare lämnar en värdefull klocka som pant till

en panthavare eller en bostadsrättsinnehavare hyr ut sin bostadsrätt. Det föreligger vid

dylika normalfall av medelbar besittning bindande kontraktsbestämmelser mellan över-

lämnaren och vårdhavaren – avtalet begränsar överlämnarens tillgång till saken. Över-

lämnarens tidigare omedelbara besittning har övergått till den nya innehavaren. Över-

lämnarens omedelbara besittning kan återställas på olika grunder, beroende på det en-

                                                
53 Göranson, U a.a. sid. 471
54 Göranson, U a.a. sid. 472
55 Göranson, U a.a. sid. 472
56 Göranson, U a.a. sid. 552
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skilda fallet. I pantfallet krävs exempelvis att det kreditförhållande, som panten är sä-

kerhet för, har upplösts. I hyresfallet krävs att hyrestiden har gått ut. Grunden för me-

delbar besittning behöver dock inte vara kontraktsrättslig, utan kan även vara olika slag

av offentligrättsliga förfaranden, såsom kvarstad eller utmätning.57

Göranson anser att olovliga besittningsrubbningar bör medföra att den, vars be-

sittning blivit kränkt, bibehåller åtminstone medelbar besittning.58 Den tidigare omedel-

bare besittaren har ju rätt att under vissa bestämda förutsättningar återfå den aktuella

saken.59 Så länge en ägare kan utöva legal självtäkt, till exempel återta en stulen sak ”å

färsk gärning”, består dennes omedelbara besittning. Den yttersta gränsen för ägarens

medelbara besittning bör sättas vid de fall där ett godtrosförvärv har skett och tiden för

den tidigare ägarens återkravsrätt löpt ut.60

1.2.3 Ensambesittning – sambesittning

En parallell kan dras mellan sambesittning och samäganderätt. Det finns två fall av

sambesittning, det enkla och det kvalificerade. Det enkla fallet utmärks av att möjlig-

heten för parterna att få tillgång till egendomen måste vara likartade. En medelbar och

en omedelbar besittare kan inte vara sambesittare, de är istället var och en ensambesitta-

re på sina villkor. Sambesittning innebär således att man antingen har medelbar eller

omedelbar besittning tillsammans. Det kvalificerade fallet utmärks av att parterna

måste medverka för att någon av dem skall få tillgång till den aktuella egendomen, ex-

empelvis flera lås där vardera parten har en nyckel.61

1.3 Individualisering

1.3.1 Specialitetsprincipen

För att ett obligationsrättsligt äganderättsförvärv skall kunna ske krävs att det aktuella

objektet är individualiserat – det skall kunna urskiljas ur överlåtarens totala förmögen-

hetsmassa. Såväl konkreta som abstrakta ting kan vara föremål för individualisering.

Sakrätten styrs av den så kallade specialitetsprincipen. Om det inte går att specialisera

                                                
57 Göranson, U a.a. sid. 472 f
58 Göranson, U a.a. sid. 473
59 Till exempel genom utnyttjande av sin vindikationsrätt.
60 Göranson, U a.a. sid. 474
61 Göranson, U a.a. sid. 492 f
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sitt anspråk närmare än till viss mängd och kvalitet (exempelvis olja62), samtidigt som

den aktuella egendomen förvaras tillsammans med ytterligare egendom av samma slag

hos överlåtaren, kan egendomen inte att anses vara individualiserad. För att egendomen

skall övergå från att vara generiskt gods till speciegods, krävs att den individualiseras,

så att det blir tillräckligt klart vilken specifik egendom som skall tillfalla förvärvaren.

Om det inte går att urskilja vilket specifikt gods som är föremål för överlåtelse, upp-

kommer endast en fordringsrätt, tills dess att tradition sker av det köpta godset.63 Speci-

alitetsprincipen drar således gränsen mellan vad som är äganderätt och vad som är ford-

ringsrätt. Kravet på individualisering gäller oavsett vilken typ av lös egendom det rör

sig om och oavsett om besittaren utan tillåtelse blandat egendomen med sin egen eller

inte. Det sistnämnda kan innebära problem vad gäller fungibel egendom, såsom pengar,

sand eller olja.

1.3.2 Fordringsrätt

När en fordran är föremål för omsättning måste den kunna bestämmas. ”Den måste om-

fatta en viss gäldenärens prestationsskyldighet, angiven till belopp eller på annat sätt.”64

Individualiseringskravet är därmed uppfyllt i och med att fordringen riktar sig mot viss

bestämd gäldenär, det framgår hur fordringen skall beräknas och vad gäldenären skall

prestera. Fordringen behöver således inte vara specificerad till visst belopp, om det

framgår hur den skall beräknas. Eftersom fordringen anses tillräckligt specificerad när

dessa rekvisit är uppfylla, får detta till följd att man kan disponera över framtida egen-

dom.65

2 KAN MEDEL INNESTÅENDE PÅ KONTO BESITTAS?
Jag kommer nedan att utgå ifrån Göransons besittningsdistinktioner, för att sedan besva-

ra frågan om medel innestående på konto kan besittas?

                                                
62 En så kallad fungibel vara – egendom som inte uppvisar några särdrag och därför är utbytbar. Rembe A
& Eklund S, Juridiska ord och begrepp, sid. 45
63 Göranson, U a.a. sid. 495
64 Göranson, U a.a. sid. 499
65 Göranson, U a.a. sid. 512, 515
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2.1 Självständig och osjälvständig besittning

Kan besittningsdistinktionerna självständig och osjälvständig besittning appliceras på

ett kontoförhållande? Jag anser att det finns fog för det. Den osjälvständige besittaren

(banken) står i ett direkt beroendeförhållande till den självständige (kontohavaren); den

förstnämnda har inte rätt att göra något med medlen innestående på kontot utan att den

senare ger sitt samtycke. Banken har inte rätt att debitera ett visst konto, nedskriva den

aktuella fordringen, utan att kontohavaren ger sitt samtycke till detta; vid registrering av

autogiro, stående överföringar eller dylikt förutsätts alltid kontohavarens samtycke.66

Banken har att utföra de uppdrag som kontohavaren ger; om kontohavaren önskar att en

betalning skall utföras och att det aktuella beloppet skall debiteras dennes konto, har

banken att rätta sig efter detta (så länge det finns disponibla medel innestående på kon-

tot).67

Om det finns ett avtal mellan den självständige och den osjälvständige besittaren,

innebär detta att det som den osjälvständige företar sig med egendomen ses som utfört

direkt av den självständige besittaren. Appliceras detta på ett kontoförhållande innebär

det att det som kontohavaren beordrar sin bank att genomföra (exempelvis en betal-

ning), ses som att det utförs av kontohavaren själv och inte banken. Detta anser jag inte

vara annat än ett korrekt synsätt. Om jag beordrar min bank att genomföra en överfö-

ring, från mitt konto till en annan persons konto, anser jag inte att det är min bank som

är inbetalare, utan endast betalningsförmedlare. Anses inte jag vara inbetalare skulle det

ju innebära att jag inte ansetts betala någon av mina personliga räkningar som jag beta-

lat via min banks internettjänst, min bank skulle istället anses ha varit inbetalare och

därmed vara den som haft kostnaden. Detta skulle i sin tur innebära att jag kan gå miste

om vissa avdragsmöjligheter i min deklaration, endast på den grund att jag valt att be-

tala mina räkningar utan att disponera över faktiska kontanter. Jag anser att ovanstående

besittningsdistinktion är möjlig att applicera på ett kontoförhållande och att banken är

att anse som osjälvständig besittare och kontohavaren som självständig besittare. Om en

person erhållit behörighet att disponera över annans konto anses huvudmannen utföra

det som den behörige företar sig med medlen innestående på kontot.

                                                
66 Med undantag för debitering av eventuella avgifter, som kan vara intagna i kontoavtalet.
67 Förutsatt att det inte rör sig om oegentligheter såsom ”sponsring” av terrorverksamhet eller överföring
till bannlysta organisationer, vars konton blivit spärrade för insättning.
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2.2 Omedelbar och medelbar besittning

Denna besittningsdistinktion, den mellan omedelbar och medelbar besittning, kan anses

vara något svårare att direkt applicera på ett kontoförhållande. Den omedelbara besitt-

ningen karakteriseras ju, som ovan framkommit, av själva innehavet av egendomen (och

därmed kan ett fysisk handhavande av egendomen möjligtvis förutsättas). Det centrala

vid omedelbar besittning är att ägaren skall ha fri och obehindrad tillgång till egendo-

men samt förmåga att utestänga andra från tillträde. I det fall det rör sig om kontanter,

som förvaras hemma i bostaden eller i plånboken, är det mer eller mindre enkelt att be-

döma om ägaren har omedelbar besittning. Hur obehindrad tillgång måste jag då ha till

ett banktillgodohavande för att besittningen skall anses vara omedelbar? Måste disposi-

tionsmöjligheten vara absolut för att räknas som obehindrad? Hur obehindrad tillgången

till ett banktillgodohavandet skall vara får, som ovan nämnts, avgöras utifrån avtalet

mellan parterna.

Även det egendomsslag som det aktuella objektet tillhör har betydelse för om be-

sittningen är omedelbar eller medelbar. När är det normalt att nyttja sitt tillgodohavande

gentemot banken? Den som önskar och vill kan använda betalningsmedel (kontanter

som ”bokpengar”) under dygnets alla timmar. Därmed borde även ett tillgodohavande

gentemot aktuell bank kunna nyttjas i motsvarande mån. När kan jag då som kontohava-

re nyttja betalningsmedlet medel innestående på konto (bokpengar)? Det är kontoavtalet

mellan banken och kontohavaren som avgör kontohavarens dispositionsrätt. Ett trans-

aktionskonto kan anslutas till en rad tjänster. Genom dessa tjänster, i synnerhet uttags-

kort, bankkort, internettjänst och datasvar, kan en kontohavare om han så önskar, reali-

sera sin fordring gentemot banken under dygnets alla timmar. Jag anser därmed att en

kontohavares möjlighet att åtkomma sina medel innestående på dennes bankkonto är

obehindrad.68 I och för sig är kontohavaren beroende av banken för att överhuvudtaget

komma åt sina medel, men banken kan i sin tur inte hindra kontohavaren från att nyttja

sitt tillgodohavande, vilket medför att kontohavaren har en sådan disponeringsrätt över

medlen att de kan anses vara i kontohavarens omedelbara besittning.

Vad gäller min förmåga att utestänga andra från att komma åt egendomen anser

jag att även detta, av Göranson uppställda, rekvisit är uppfyllt när den aktuella egendo-

                                                
68 Förutsatt att yttre händelser, som att hans modem går sönder, uttagsautomaten eller kortdragaren hos
affären är ur funktion, inte inträffar.
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men är medel innestående på konto. Det är enbart kontohavaren69 själv som har tillgång

till sitt tillgodohavande på kontot. För att någon annan än kontohavaren skall kunna

förfoga över medlen på kontot krävs det att kontohavaren antingen utfärdar en fullmakt

eller medger dispositionsrätt till någon annan. Som ovan nämnts har inte heller banken

någon rätt att, utöver vad det individuella avtalet medger, disponera över en kontohava-

res bankkonto. Med det sagt anser jag att jag som kontohavare har förmåga att utestänga

andra från egendomen och kan anses ha omedelbar besittning till mitt banktillgodoha-

vande.

2.3 Individualisering

När det rör sig om en fordringsrätt, såsom medel innestående på konto, kan denna tyck-

as komplicerad att bestämma och individualisera. Men enligt Göranson är individualise-

ringskravet uppfyllt i och med att fordringen riktar sig mot viss bestämd gäldenär, det

framgår hur fordringen skall beräknas och vad gäldenären skall prestera.70 Kontoavta-

let, som slutits mellan parterna,  visar vem som är borgenär (kontohavare) och vem som

är gäldenär (den kontohållande banken). Det framkommer även i kontoavtalet vilket

bankkontonummer, som ovanstående fordringsförhållande är knutet till, och därmed

avgränsas fordringen till att enbart gälla de medel som finns innestående på just det

kontot. Själva beräkningen av fordringen utgörs av kontots saldo vid aktuell avstäm-

ningstidpunkt. Vad gäldenären skall prestera har diskuterats ovan under Avdelning I

avsnitt 2.4, skall infriandet av fordringen ske med sedlar och mynt (kontanter) eller

bokpengar? Jag anser att det står relativt klart att betalning idag kan erläggas genom att

överlämna antingen kontanter, uppgående till ett visst belopp och i viss valuta, eller

genom förfogande över medel på konto (bokpengar), vilket framkommer av SOU

1998:14 samt av Arnesdotters uttalande om att bytesmedel förändras över tiden. När ett

bankkonto avslutas är det inte ovanligt att avslutslikviden krediteras ett annat bankkon-

to, än det som avslutats, och i ett sådant fall infrias således fordringen genom erläggan-

de av bokpengar. En behållning på ett konto uppkommer och ökas i många fall genom

kreditering, som föranletts utan att fysiska kontanter varit i omlopp. Borde då inte en

viss kontofordring kunna infrias genom att endast en debitering av ett annat konto sker?

                                                
69 Det kan finnas fler än en kontohavare till samma konto.
70 Göranson, U a.a. sid. 499, 515
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För att egendom skall anses vara individualiserad krävs även att den kan urskiljas

ifrån ägarens totala förmögenhetsmassa. Genom att kontofordringen knutits till ett visst

bankkontonummer kan den urskiljas ifrån ägarens totala förmögenhetsmassa (och hans

eventuella övriga medel innestående på konton). Det ovan framförda visar att en konto-

fordring, dels genom kontoavtalet och de därtill anslutna villkoren, dels genom förhål-

landet att den är knuten till visst bankkontonummer, är individualiserad. Därmed kan

kontofordringen, efter att relevant sakrättsmoment genomförts, bli sakrättsligt skyddad.

2.4 Vem är besittare?

Det har av genomgången ovan framkommit att flera personer kan anses vara besittare

till viss egendom. Antingen besittes egendom på lika villkor, såsom då två kontohavare

besitter medel innestående på ett konto (sambesittare), eller på olika villkor, som exem-

pelvis en kontohavare och en av honom bemyndigad fullmaktstagare (förutsatt att full-

makten är begränsad). Det är den person som har rådigheten över det aktuella objektet

som är den omedelbare besittaren, medan den som är i behov av annan för att åtkomma

egendomen är medelbar besittare. Såväl juridiska som fysiska personer kan anses vara

besittare till egendom.

3 GODTROSFÖRVÄRV

3.1 Inledning

Antag att jag, när jag registrerar in en betalning via min banks internettjänst, skriver in

en av siffrorna i mottagare A:s bankgironummer fel och insättningen därför istället kre-

diteras mottagare B:s bankgironummer. Har jag någon rättslig möjlighet att återkräva

beloppet från B eller kan B sägas ha gjort ett godtrosförvärv till den aktuella betalning-

en? Får jag stå mitt kast för att jag till exempel på grund av stress registrerat en 9:a

istället för en 6:a?

För att avgöra om ett godtrosförvärv av medel innestående på konto kan ske är det

relevant att avgöra vad det egentligen är som sker när en överföring sker mellan två

konton – sker en besittningsövergång när betalarens konto debiteras och betalnings-

mottagarens konto krediteras?



29

3.2 Överföring mellan konton

3.2.1 Inledning

Det finns många olika typer av betalningstransaktioner; girering (Bankgiro Direkt eller

blankettbetalning via ett bankkontor), leverantörsbetalning, autogiro, privatgiro, elek-

troniska faktur, överföring mellan två inlåningskonton i samma bank eller överföring

mellan två inlåningskonton i olika banker. Jag kommer endast att kort förklara hur, dels

en betalning som registreras via bankens internettjänst går till, dels girering genom in-

lämnande av en blankett till ett bankkontor går till.

3.2.2 Betalning via internet71

Den typ av betalning som här nedan åsyftas sker till en betalningsmottagare som an-

tingen har bankgironummer eller postgironummer. Betalningar kan utföras alla da-

gar, mellan kl 06-24. Ett betalningsuppdrag kan registreras fram till kl 15.00 bankdagen

före angivet betaldatum. Vill man ändra eller ta bort ett redan inregistrerat betalnings-

uppdrag, måste detta ske före kl 13.00. Strax efter kl 15.00 söks de betalningsuppdrag ut

som har betaldatum nästa bankdag. Debitering av kontohavarens konto utförs, betal-

ningsuppdrag för betalningsuppdrag, i den ordning kontohavaren har registrerat dem.

Godkänns inte debiteringen, på grund av att kontot avslutats, spärrats, kontohava-

ren är i konkurs eller att kontot på annat sätt har ändrats, stoppas betalningsuppdraget.

Betalningsuppdraget åsätts status AVVISAD. Godkänns inte debiteringen på grund av

att kontot saknar täckning, utförs inte betalningsuppdraget denna dag. Betalningsupp-

draget åsätts status OMFÖRSÖK 1 och ett nytt försök görs nästa bankdag. Saknas det

täckning även vid detta tillfälle åsätts status OMFÖRSÖK 2. Betalningsuppdraget finns

kvar för ytterligare ett försök påföljande bankdag. Saknas det fortfarande täckning stop-

pas betalningen och åsätts status STOPPAD. Att ett betalningsuppdrag stoppats med-

delas kontohavaren via ett meddelande när denne loggar in på sin internettjänst.

Godkänns debiteringen bokförs uttaget direkt på kontohavarens konto, det vill

säga normalt bankdagen före angivet betaldatum. Det aktuella uttaget registreras med

betalningsmottagarens namn som id-text i bankens system, vilket kontohavaren kan se

                                                
71 Informationen är hämtad från Svenska Handelsbanken, 2004-07-23, ”Handelsbanken på Internet” – för
privatpersoner.
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bland annat på ett kontoutdrag eller via internet (genom att studera översikten av de

transaktionerna som företagits på det aktuella kontot).

Godkända och debiterade betalningar sänds vid dagens slut till Privatgirot för

handläggning. Privatgirot tar emot uppdragen i sitt system och sänder dem vidare till

Bankgirot respektive Postgirot på betalningsdagen (= betaldatum).

En överföring som sker mellan två inlåningskonton i samma bank utförs direkt.

Vid en överföring till ett inlåningskonto i en annan svensk bank debiteras kontohava-

rens konto direkt vid beställningen, vilken sker antingen på bankkontor över disk, via

bankens internet- eller telefontjänst, och beloppet är normalt mottagande bank tillhanda

efterföljande bankdag. Beställs överföringen under en dag som inte är en bankdag är

beloppet tillhanda den andra bankdagen efter beställningen.72

3.2.3 Girering (inbetalning)73

Den typ av girering som jag här kommer att förklara är den där en privatperson eller ett

företag, utan bankgironummer, vid ett bankkontor gör en inbetalning till antingen ett

bankgironummer eller ett postgironummer. Detta sker alltid genom inlämnande av ifylld

blankett på ett bankkontor. Gireringsförfarandet förklaras översiktligt i nedanstående

tabell.

BANKDAG 1 BANKDAG 2 BANKDAG 3

Betalning på bankkontor Behandling på Bankgirot Behandling på Postgirot

Företaget/Betalaren lämnar

betalningsuppdrag till bank-

kontoret, som via postgång

vidarebefordrar dem till Bank-

girocentralen (BGC).

Betalaren betalar kontant eller

genom uttag från bankkonto.

(Företag kan debiteras via

Betalningsorder.)

BGC tar emot, läser in och

behandlar betalningsuppdra-

gen.

BGC levererar bokföringsun-

derlag (debet) för bankens

missivkonto. BGC levererar

bokföringsunderlag (kredit) till

mottagarbank och avisering

till betalningsmottagaren.

Banken bokför betalningen.

BGC levererar bokföringsun-

derlag till Nordea avseende

postgirouppdrag (inkl vissa

skatteuppdrag).

Nordea bokför postgiroinbe-

talningarna.

                                                
72 ”Allmänna villkor för konto i Handelsbanken (privatpersoner)”, 3. Förfogande över konto, 3 meningen.
73 Informationen är hämtad från Svenska Handelsbanken, 2004-07-23
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Girering kan även ske genom Bankgiro Direkt – en tjänst för företag med blan-

kettbetalningar – vilket innebär att företaget självt sänder sina betalningsorder till BGC,

istället för att lämna in dem på bankkontoret. En ytterligare typ av girering för företag är

så kallade Leverantörsbetalningar, vilket innebär att företagen sänder sina betalnings-

uppdrag direkt till BGC på datamedium eller via telefonöverföring.

3.2.4 Vad är det egentligen som överförs?

Vid betalningsförmedling, det vill säga överföring av köpkraftslegitimation, behöver

minst en person vara involverad utöver betalaren och betalningsmottagaren, vilket ovan

har påvisats genom bankens, BGC:s och Postgirots roll vid girering liksom betalning via

internet. I sin mest ursprungliga form transporterade betalningsförmedlaren sedlarna

och mynten, från betalaren till betalningsmottagaren. Vi kan snabbt konstatera att det

idag inte finns några transportörer av sedlar och mynt i den bemärkelsen. Vad är det då

som överförs vid ovannämnda betalningstransaktioner mellan aktörerna? Kan det röra

sig om betalningsmedlet bokpengar? Det namnges i instruktioner och beskrivningar som

”betalningsunderlag”, ”bokföringsunderlag” och ”betalningsuppdrag”. I SOU 1998:14

kan det läsas att all betalningsförmedling numera i stort sett går ut på att överföra digi-

tala data, så att registrering sker av förändringar i tillgodohavanden på konton.74 Det är

således ”data” som överförs vid de tidigare uppräknade transaktionssätten. Med data

menades, i ovan nämnda SOU, representation av fakta, begrepp eller instruktioner i en

form som är lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller auto-

matiska hjälpmedel75 – det är alltså någon typ av information.

Arnesdotter behandlar grundligt hur girering går till samt gireringens rättsliga na-

tur. Hon konstaterar att girering är en särskild uppdragstyp76 och att det varken rör sig

om gäldenärsbyte, borgenärsbyte, novation77 eller anvisning. Hon anger vidare att det

som förmedlas/överförs vid en girering inte är betalningsmedel utan information,78 vil-

ket överensstämmer med det tidigare presenterade. Därmed kan det konstateras att det

                                                
74 SOU 1998:14 sid. 21
75 SOU 1998:14 sid. 21, fotnot 16
76 ”Girering är ett uppdrag, från en kontohavare (betalaren) till kontohållaren, att kontohållaren skall för-
anstalta om att en tredje person (betalningsmottagaren) erhåller en med angivet belopp ökad fordran (al-
ternativt minskad skuld) inom ramen för ett visst kontoförhållande mellan betalningsmottagaren och den-
nes kontohållare”. Arnesdotter, I Moderna betalningsmetoder, Göteborg, Nerenius & Santérus Förlag AB,
1996, sid. 178
77 Med novation avses förenklat att en ny fordran tillskapas, vilken ersätter en gammal som upphör.
78 Arnesdotter, I Moderna betalningsmetoder, Göteborg, 1996, sid. 178
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som överförs vid en betalning eller en girering inte är betalningsmedel utan informa-

tion/data.

3.3 Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (godtrosförvärvslagen)

3.3.1 Inledning

Godtrosförvärvslagen gäller enbart godtrosförvärv av lösöre, fysiska föremål, och där-

med inte pengar (kontanter) eller fordringar.79 Det innebär att lagen redan på den grun-

den inte är användbar vid besvarande av frågan om medel innestående på konto kan

godtrosförvärvas. Finns det då någon möjlighet att använda denna lag analogt på ett

eventuellt godtrosförvärv av medel innestående på konto? För att söka vetskap om detta

kommer jag att referera två rättsfall. Ett av dessa är ett avgörande från Norges Høyeste-

rett och anledningen till att jag valt att använda mig av detta är att det inte finns något

motsvarande fall i svensk rättspraxis. Nedan, under 3.3.5, återges korta utdrag ur Norges

godtrosförvärvslag.

3.3.2 NJA 1963 s 502

Swen hade stora skulder till sparbanken. Skulderna hade uppkommit på grund av oe-

gentligheter som företagits av honom och bankkamrern Borggren. Borggren ändrade två

bankböckers saldon, så att de kom att uppvisa ett högre saldo än vad som motsvarade

behållningarna på de aktuella bankkontona. Swen förmådde, genom bland annat över-

lämnande av dessa bankböcker, Greta att till honom försträcka 100 000 kr. Swen har

sedan överlämnat 200 000 kr, varvid det av Greta utlånade beloppet ingick, till sparban-

ken och därigenom minskat sin skuld till banken. Borggren omhändertog sistnämnda

belopp å sparbankens vägnar. KM (HD) fann att med hänsyn till Borggrens ställning

såsom föreståndare för bankkontoret och, förutom kassörskan, sparkbankens ende

tjänsteman vid bankkontoret, måste det anses att banken insett, att i det belopp som till-

fördes sparbanken genom inbetalningen ingick de medel som åtkommits genom brottet

mot Greta. Banken dömdes att till Greta återbetala det henne frånhända beloppet.

Av detta rättsfall bör det kunna dras den slutsatsen att om betalningsmottagaren, i

detta fall sparbanken, är i ond tro angående en viss betalning, kan denna betalning åter-

krävas. När HD i detta fall gjorde den bedömningen att betalning skulle gå åter på grund

                                                
79 Prop. 1985/86:123 sid. 16
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av mottagarens onda tro, borde bedömningen kunna bli den omvända om mottagaren

varit i god tro. Ytterligare kan påpekas att HD angav att banken skulle betala tillbaka

det av Greta frånhända beloppet.

3.3.3 Norges Høyesterett sak nr. 2001/409

Den auktoriserade revisorn Nordheim var, genom sin firma, ansvarig för företaget

Sundres räkenskaper. Nordheim hade obegränsad fullmakt att disponera Sundres bank-

konton. En av Nordheims andra kunder var Husbygg, ett enmansaktiebolag ägt av

Trygve. År 1996 byggde Husbygg ett hus åt Nordheim och hans familj.

I september 1997 överförde Nordheim 150 000 NOK från Sundres bankkonto till

Husbyggs bankkonto, för att betala sitt personliga husköp. Överföringen skedde på ett

bankkontor med en överföringsblankett, vilken hade tre delar: original till banken, kvit-

teringsdel till betalaren och överföringsmeddelande till betalningsmottagaren. På blan-

ketten stod Sundre som betalare (Sundres kontonummer var ifyllt) och Husbygg stod

som mottagare, samt var ett oriktigt fakturanummer angivet. Banken genomförde betal-

ningen och Nordheim, som var revisor för de båda bolagen, erhöll både kvitteringsdelen

och överföringsmeddelandet. Nordheim förfalskade det senare, genom att skriva in sitt

namn och sitt kontonummer på blanketten, för att sedan använda denna som bokfö-

ringsunderlag i Husbyggs räkenskaper. Trygve kontrollerade insättningen ”från Nord-

heim” genom att ringa banken, vilken meddelade att insättning skett.

Kan de medel som överförts direkt från Sundres konto till Husbyggs konto åter-

krävas av Sundre? Skall förfarandet bedömas enligt reglerna i godtrosförvärvslagen

eller enligt principerna om condictio indebiti?

Førstvoterende anförde att överföringen av pengarna måste värderas utifrån hur

den rent faktiskt har utförts. I detta fall skedde överföringen direkt från Sundes konto till

Husbyggs konto, därmed är det inte fråga om någon tredjemanskonflikt. Det hade rört

sig om en tredjemanskonflikt om pengarna först hade insatts på Nordheims privata

konto, för att sedan insättas på Husbyggs konto. När det inte rör en tredjemanskonflikt

kan det inte röra sig om något godtrosförvärv. Kan det röra sig om en condictio indebiti

situation? En traditionell condictio indebiti situation föreligger om betalaren misstar sig

om existensen av en skuld eller om en skulds omfång (han är i villfarelse) och huvudre-

geln är att återbetalning skall ske. Den betalning som här skett är inte föranledd av vill-

farelse, utan av en kriminell handling. Kan även en betalning som skett genom kriminell

handling återkrävas? Førstvoterende anser att det finns grund för att även en kriminell
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handling skall kunna falla under reglerna om condictio indebiti. Varje händelse måste

värderas med hänsyn till vad som är rimligt och därför skulle en sådan betalning kunna

återkrävas. Det förelåg ingen betalningsplikt för Sundre. Trygve, aktieägaren till Hus-

bygg, var i god tro när betalningen skedde. Men företaget Husbygg kan inte anses ha

varit i god tro, eftersom Nordheim erhöll kvittot på insättningen som gjordes på bank-

kontoret och vid mottagandet av kvittot representerade Nordheim företaget. Dessutom

förfalskade Nordheim kvittot, vilket är ett ytterligare skäl till varför företaget skall anses

varit i ond tro. Mot bakgrund av det ovan sagda anser førstvoterende, samt majoriteten

av domstolens ledamöter, att betalningen skall återgå.

Skiljaktige Oftedal Broch anförde att han är enig med de andra angående det

domslut som førstvoterende kommer fram till, men inte utifrån de angivna domskälen.

Han anser att det väsentliga i fallet är att Nordheim missbrukat sin fullmakt för Sundre

genom att beordra betalningen. Broch anser att det inte kan läggas utslagsgivande vikt

vid att transaktionen skett genom att överföringen skedde direkt från Sundres konto till

Husbyggs konto, vilket førstvoterende gör. Även Broch anser att förfarandet är besläktat

med condictio indebiti. Vem som har rätt till pengarna skall enligt honom avgöras med

utgångspunkt i att Nordheim var behörig att råda över Sundres konto. Om Husbygg

varit i god tro skulle det vunnit rätten över pengarna, enligt reglerna i godtroervervslo-

ven. I detta fall kan dock Husbygg, liksom førstvoterende ansåg, inte anses ha varit i

god tro eftersom Trygves (Husbyggs) goda tro vilade på att Nordheim, i egenskap av

revisor för Husbygg, företog oredliga handlingar. Nordheims onda tro spärrar således

Trygves goda tro. Husbygg kan inte ha bättre rätt till medlen än fullmäktigen.

Av detta rättsfall kan följande slutsatser dras. Såväl majoriteten, vilka var eniga

med førstvoterende, som den skiljaktiga Broch diskuterar möjligheten till godtrosför-

värv enligt godtroervervsloven. Majoriteten anser dock att ett godtrosförvärv faller på

grund av att det inte rör sig om en tredjemanskonflikt, men ingenting sägs om några

ytterligare rekvisit som brister. Ett godtrosförvärv enligt godtroervervsloven förutsätter

(se nedan 3.3.5), dels att den aktuella egendomen (medlen innestående på kontona) varit

i överlåtarens besittning, dels att en besittningsövergång skett (vid överföringen). Efter-

som båda dessa rekvisit måste vara uppfyllda för att ett godtrosförvärv skall komma

ifråga antar jag att såväl majoriteten som den skiljaktige förutsatt att dessa rekvisit varit

uppfyllda. Detta rättsfall, samt NJA 1963 s 502, ger fog för att godtrosförvärvslagen

skulle kunna tillämpas analogt på godtrosförvärv av medel innestående på konto. Ut-

över denna slutsats kan det belysas att Norges Høyesterett anser att condictio indebiti,
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förutom att omfatta misstagsinbetalningar även skall omfatta inbetalningar som skett

genom ett kriminellt handlande.

3.3.4 Godtrosförvärvslagens rekvisit

Genom ett godtrosförvärv utsläcks den tidigare ägarens äganderätt och äganderätten

övergår på förvärvaren (exstinktionsprincipen). Överlåtaren måste haft egendomen i sin

besittning när han överlät den och förvärvaren måste erhållit besittning till föremålet

för att godtrosförvärv skall kunna ske. Främst syftas på den fysiska besittningen till lö-

söret, men även indirekt (medelbar) besittning, genom förvaring hos tredje man, inne-

fattas. Besittningen överförs i det senare fallet till förvärvaren genom denuntiation till

den som faktiskt besitter egendomen. För att ett godtrosförvärv skall kunna uppstå krävs

det alltså att det sker en besittningsövergång, tradition, mellan överlåtaren och förvär-

varen.80 Om det utåt var synbart att överlåtaren hade osjälvständig besittning till före-

målet kan ett godtrosförvärv inte ske.81

Förvärvaren måste även ha varit i god tro vid förvärvstidpunkten.82 Vid bedöm-

ningen av den goda tron förutsätts att förvärvaren har en normal uppfattningsförmåga

och således kan fatta misstanke, om att allt inte verkar stå rätt till. Hävdar säljaren att

denne handlar enligt fullmakt, eller som företrädare för ett bolag, krävs av förvärvaren

att denne kontrollerar säljarens behörighet aktivt, det vill säga genom att begära att få se

fullmakten eller utdrag från bolagsregistret, vilket visar vem som tecknar firman.83

Godtrosförvärvslagen reglerar endast sådana fall som innebär att överlåtaren

saknar rätt att förfoga över egendomen. Överlåtaren skall varken ha äganderätt till

saken eller behörighet att förfoga över den. Det betyder att om en ställföreträdare går

utanför sin behörighet regleras detta genom godtrosförvärvslagen, men om han

överskrider sin befogenhet regleras det av avtalslagen.84 Detta sistnämnda rekvisit inne-

bär att lagen blir tillämplig endast när det rör sig om en tredjemanskonflikt.

Den ursprungliga ägaren till godset ges rätt att återlösa godset inom sex månader

från det att han fick kännedom om förvärvarens innehav. Den förste ägaren måste såle-

des betala motsvarande belopp som förvärvaren betalat vid överlåtelsen. Jag kommer

                                                
80 Prop. 1985/86:123, sid. 19 f, 2 § 1 st godtrosförvärvslagen.
81 Undén, Ö Svensk sakrätt I, 10:e uppl., Göteborg1995, sid. 45
82 2 § 2 st godtrosförvärvslagen.
83 Millqvist, G Sakrättens grunder, 3:e uppl., Stockholm, 2003, sid. 54, 56
84 11 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
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inte vidare att beröra lösningsrätten, eftersom den saknar betydelse om den aktuella

egendomen är medel innestående på konto.

Om egendomen har frånhänts den ursprungliga ägaren genom att någon olovligen

tagit den eller tilltvingat sig den genom våld på person eller genom hot som innebar,

eller för den hotade framstod, som trängande fara består ägarens rätt till egendomen

(vindikationsprincipen), trots att samtliga ovan redovisade rekvisiten är uppfyllda.  Krä-

ver ägaren inte tillbaka egendomen från innehavaren inom sex månader från det att han

fick eller måste antas ha fått kännedom om dennes innehav, övergår dock äganderätten

till egendomen till förvärvaren.85 De förfaranden som här åsyftas är tillgreppsbrotten

enligt 8 kap. BrB86 (stöld, rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel och egenmäktigt förfa-

rande).87 Har överlåtaren fått egendomen i sin besittning genom något av de uppräknade

brotten, innebär det att förvärvaren kan göra ett godtrosförvärv, enligt denna lag, endast

om ägaren inte kräver tillbaka egendomen inom sex månader efter det att denne fick

vetskap om förvärvarens innehav. Enligt vindikationsprincipen har den ursprunglige

ägaren rätt att återfå egendomen utan att betala något lösenbelopp.88

För att egendom skall kunna återkrävas enligt godtrosförvärvslagen, förutsätts det

att egendomen är individualiserad. Det som återlämnas måste vara just den egendom

som frånhänts den berättigade. När det gäller medel innestående på konto kan detta bli

ett problem, hur vet vi vilka medel som skall återföras när ett belopp krediterats ett

konto? Som tidigare framhållits bör utgångsläget vara att det mellan kontohavaren och

banken i varje ögonblick föreligger en fordran, vars storlek motsvarar kontots saldo.

Därmed borde återkravsrätten kunna utgöra ett belopp, motsvarande det som krediterats

förvärvarens konto. En sådan metod användes i de båda rättsfall som ovan refererats,

där dömdes förvärvaren till att återbetala ett belopp (en summe) motsvarande det som

krediterats kontot.

3.3.5 Norsk lagstiftning

I syfte att åstadkomma en enhetlig reglering av godtrosförvärven har ett internationellt

samarbete mellan olika stater ägt rum. Den norska godtrosförvärvslagen överensstäm-

                                                
85 3 § godtrosförvärvslagen.
86 Brottsbalk (1962:700)
87 Prop. 2002/03:17, sid. 19
88 Prop. 2002/03:17, sid. 15
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mer i hög grad med den svenska. Jag kommer därför nöja mig med att här avge utdrag

ur godtroervervsloven, enligt översättning i SOU 1984:16:89

Lag den 2 juni 1978 nr 37 om godtrosförvärv av lösöre:

1 § 1 st

Blir en lös sak såld av den som har saken i sin besittning och får förvärvaren den sig överlå-

ten i god tro, utgör det inte något hinder för rätt enligt avtalet att avhändaren saknar rätt att

råda över saken. Detsamma gäller vid annan överlåtelse mot vederlag, oavsett om denna

gäller äganderätt, nyttjanderätt eller panträtt.

2 § 1 st

Förvärvaren vinner ingen rätt enligt 1 § i det fall saken är eller må antagas vara frånhänd

ägaren eller någon som förfogar över saken på dennes vägnar genom stöld, egenmäktigt för-

farande, rån eller annat våld eller hot om våld[...]

3.3.6 Syftet med regleringen

Godtrosförvärvslagen är till för att lösa konflikter som uppstår genom att B överlåter

A:s egendom till den godtroende förvärvaren C. Enligt exstinktionsprincipen ges den

godtroende förvärvaren C:s intresse företräde framför rätte ägaren A:s intressen. A

måste åtminstone betala lösen för att återfå egendomen. Denna princip syftar till att

trygga omsättningen – en köpare skall inte behöva vara orolig för att han kan förlora sin

rätt till det köpta godset. Enligt vindikationsprincipen gynnas den ursprunglige ägaren A

på bekostnad av den godtroende C. Denna princip syftar till att förhindra handel med

stöldgods – en rättmätig ägare skall inte kunna förlora sin rätt till godset genom någon

annans brottsliga handling.

3.3.7 Kan godtrosförvärv av medel innestående på konto ske?

För att godtrosförvärv enligt analog tillämpning av godtrosförvärvslagen skall kunna

ske krävs det dels att medel innestående på konto kan besittas, dels att det sker en be-

sittningsövergång, samt dels att det rör sig om en tredjemanskonflikt. Jag anser att vid

användande av Göransons besittningsdistinktioner är det möjligt att se medel inneståen-

de på konto som föremål för besittning. Därmed skulle detta rekvisit vara uppfyllt vid

ett eventuellt godtrosförvärv enligt analogi med godtrosförvärvslagen.

                                                
89 SOU 1984:16, sid. 100
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Sker det då en besittningsövergång när en överföring sker mellan konton? Enligt

SOU 1998:14 samt Arnesdotter är det enbart information som överförs mellan parterna

och således sker ingen besittningsövergång av medel innestående på konto, vilket skulle

innebära att en analog tillämpning av godtrosförvärvslagen inte är möjlig. Det norska

rättsfallet pekar dock mot att en analogi med godtrosförvärvslagen är möjlig och där-

med borde såväl rekvisitet besittning av medlen som rekvisitet besittningsövergång,

vara uppfyllt när medel innestående på konto överförs till annat konto. Själva kraven i

sig diskuteras dock aldrig i domskälen, vilket gör det svårt för mig att dra en tydlig slut-

sats med ledning av detta rättsfall.

Vad gäller det tredje rekvisitet, att det skall röra en tredjemanskonflikt, ansågs

detta inte vara uppfyllt i det norska rättsfallet, eftersom medlen överförts direkt från

Sundres konto till Husbyggs konto samt att det avgörande skall vara vad som faktiskt

har skett. Hade Nordheim däremot fört över medlen till sitt eget konto först och därefter

överfört dem till Husbyggs hade det utgjort en tredjemanskonflikt. Vad førstvoterende

har för åsikter om själva besittningen, är ej möjligt att utröna, men det borde vara så att

førstvoterende ansett att såväl Sundre, Husbygg som Nordheim besuttit medlen. Men

Nordheim har, som befullmäktigad, haft rådighet över medlen för sin huvudmans räk-

ning och inte för sin egen och därmed utgör endast de två företagen part i fallet. Tar

man ledning av detta rättsfall innebär det att någon, som erhållit behörighet att göra ut-

betalningar från annans konto, inte kan ”iscensätta” ett godtrosförvärv enligt godtros-

förvärvslagen genom att utföra en otillåten betalning från sin huvudmans konto direkt

till den önskade betalningsmottagaren, eftersom det aldrig finns någon tredje man.

Jag anser att en analogi med godtrosförvärvslagen faller på grund av att det inte

sker någon besittningsövergång mellan betalaren och betalningsmottagaren. Skulle en

besittningsövergång anses ske vid en överföring mellan konton, skulle en analogi vara

mer logisk att tillämpa. Men hur skulle en betalningsmottagare kunna kontrollera att de

medel som betalaren överfört är ”ok” och inte kan härledas från någon brottslig verk-

samhet och därigenom krävas åter genom vindikationsrätten? Skulle en mottagare nå-

gonsin kunna vara i god tro i ett sådant fall? Jag anser att det är för långsökt att använda

godtrosförvärvslagen analogt på medel innestående på konto, dels eftersom det inte rör

lösöre, dels eftersom det inte sker någon besittningsövergång.

Vad som är värt att klargöra är att eftersom det inte sker någon besittningsöver-

gång från betalare till betalningsmottagare kan inte sakrättsmomentet tradition företas.

Som angetts ovan presumeras besittaren vara ägare till den egendom som han besitter.
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Därmed bör en kontohavare presumeras vara ägare till sitt tillgodohavande gentemot

banken och i och med att en kreditering av hans konto sker anses han ha erhållit besitt-

ningen till medlen.

3.4 Condictio indebiti

3.4.1 Inledning

Av det norska rättsfallet kunde vi utläsa att condictio indebiti kan tänkas vara tillämpligt

vid bedömningen av om betalningen skall återgå, vilket innebär att condictio indebiti

möjligtvis kan svara på frågan huruvida medel innestående på konto kan vara föremål

för ”godtrosförvärv” eller inte.90 Condictio indebiti är en rättsgrundsats som kort inne-

bär att en person erlägger betalning till en annan i tron att han är skyldig denne betal-

ning och betalningsmottagaren uppbär beloppet  i samma övertygelse. Huvudregeln är

att betalningen skall gå åter. Condictio indebiti finns inte reglerat i någon lag, men har

aktualiserats i rättspraxis.

3.4.2 Betalningstidpunkt

För att condictio indebiti skall bli tillämpligt förutsätts således att en betalning är full-

bordad. Vid vilket skede, under en girering, anses en betalning vara fullbordad? När

beloppet är tillgängligt för betalningsmottagaren, åtminstone i så måtto att han kan an-

vända detsamma för täckning av egna betalningsuppdrag till kontohållaren, vilket inne-

bär tidpunkten för krediteringen av betalningsmottagarens konto.91

3.4.3 Bedömning av condictio indebiti92

Det finns olika typer av situationer där condictio indebiti kan föreligga, till exempel

erläggs en betalning till följd av en felräkning eller så betalar gäldenären samma skuld

två gånger. Vid sådana så kallade rena misstagssituationer gäller som huvudregel att

betalningsmottagaren är skyldig att återbära det uppburna beloppet, i varje fall om inte

                                                
90 Med ”godtrosförvärv” åsyftas inte godtrosförvärv enligt godtrosförvärvslagen, vilket ju innebär att
godtrosförvärvet utsläcker den tidigare ägarens äganderätt och att äganderätten övergår på förvärvaren.
Utan med ”godtrosförvärv” åsyftas att en kontohavare (i detta fall betalningsmottagaren) kan bli inneha-
vare till medel innestående på konto, trots att det mellan betalaren och betalningsmottagaren inte förelig-
ger något rättsförhållande som skall regleras. Den genomförda betalning skall, trots att den skett av miss-
tag, inte gå åter.
91 Arnesdotter, I Moderna betalningsmetoder, Göteborg, 1996, sid. 180
92 NJA 1989 s 224, Tiberg, H Fordringsrätt, 7:e uppl., Stockholm, 1996, sid. 25 ff
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lång tid förflutit från det att betalningen skedde. Beror emellertid betalningen på att be-

talaren missuppfattat innebörden av tillämpliga regler eller har betalaren, efter att först

ha motsatt sig kravet från betalningsmottagaren, slutligen låtit sig övertygas och betalat,

kommer saken i ett annat läge. Har kravet föregåtts av en diskussion mellan parterna

ligger det nära till hands att se betalningen såsom en slutreglering av parternas mellan-

havanden, som inte utan särskilda skäl bör rivas upp. Den som under ett sådant förhål-

lande erhåller en betalning räknar knappast med att den senare skall komma att avkrävas

honom.

Huvudregeln är att felaktig betalning skall gå åter, vilket HD fastslog i NJA 1989

s 224. Det allmänna intresset av säkerhet i det ekonomiska livet gör emellertid att den

som har mottagit en felaktig betalning, och inrättat sig därefter, i många fall inte har

ansetts återbetalningsskyldig, särskilt om han först långt senare blir krävd på beloppet. I

nyss nämnda rättsfall redogör HD för vilka förhållanden som skall beaktas vid avgöran-

de om en betalning som erlagts av misstag skall gå åter.

En väsentlig synpunkt, som inverkar på rätten till återbetalning, är hänsynstagan-

det till omsättningens säkerhet. En betalningsmottagare skall kunna känna sig säker på

att en betalning inte krävs åter, i varje fall sedan en viss tid förflutit från det att betal-

ningen blev fullbordad. Förhållanden vid själva betalningen kan emellertid påverka

det krav på trygghet som betalningsmottagaren har rätt att ställa; denne kan exempelvis

ha saknat fog för antagandet att betalningen innefattade en slutlig uppgörelse. Ju längre

tid en betalare dröjer med återkrav, desto större skäl har mottagaren att tro att betalning-

en är definitiv. Hänsynen till omsättningens säkerhet får således större betydelse ju

längre tid som förflutit efter betalningen.

Det kan finnas anledning till att ta hänsyn till betalarens respektive betalnings-

mottagarens situation och förmåga att överblicka förhållandena. Om betalaren är

konsument och betalningsmottagaren är näringsidkare med betydande resurser, borde

det finnas större möjligheter till återbetalning, än i rent kommersiella förhållanden mel-

lan jämbördiga parter. I NJA 1994 s 177 framhöll Svenska Bankföreningen i sitt yttran-

de att höga krav måste ställas på god tro hos betalningsmottagare som är näringsidkare

och sålunda bokföringsskyldiga. Varje belopp som inflyter till företaget måste kunna

verifieras i bokföringen. Inflyter till exempel ett oväntat belopp som inte återfinns i bok-

föringen som en utestående fordran eller görs en betalning av samma belopp två gånger

inom en kort tidsrymd, åligger det betalningsmottagaren att omgående undersöka för-

hållandet. Sker inte en sådan undersökning bör, enligt Svenska Bankföreningen, betal-
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ningsmottagaren inte kunna hävda god tro angående betalningen. I detta fall ålades be-

talningsmottagaren återbetalningsskyldighet.

HD angav i NJA 1994 s 177 att det bör kunna fordras att den som yrkat återbetal-

ning iakttagit viss omsorg för att undvika misstaget och att han, så snart felet upp-

täckts, underrättar mottagaren. HD beslutade i NJA 1999 s 575 att en av Föreningsspar-

banken gjord betalning inte skulle återgå, främst med anledning av att banken gjort sig

skyldig till viss oaktsamhet vid överföringen. Oaktsamhet på betalningsmottagarens

sida kan även vara av betydelse. Framförallt utgör det förhållandet att mottagaren i god

tro inrättat sig efter betalningen och förbrukat beloppet ett skäl emot återbetalnings-

skyldighet. Den omständigheten att mottagaren förbrukat beloppet i god tro fick avgö-

rande betydelse i målet NJA 1933 s 25.

Frågan om betalning skall gå åter måste dock alltid bedömas utifrån de särskilda

omständigheterna i fallet och då med särskilt hänsynstagande till vad som kan vara

rationellt i det ekonomiska livet.

3.4.4 Användbarheten av condictio indebiti

För att rättsgrundsatsen condictio indebiti skall vara tillämplig förutsätts att en betalning

är fullbordad, men utöver det uppställs inga övriga rekvisit. Därmed kan rättsgrundsat-

sen bli tillämplig vid förfaranden såsom överföring mellan konton och girering, efter-

som detta är förfaranden som används vid fullgörandet av betalningar. Condictio inde-

biti innebär att ett en betalning sker av misstag, vilket innebär att betalningsmottagaren

inte bör vara i god tro vid mottagandet. Oberoende av vilket felet är väntar mottagaren

inte in just den summan eller ingen summa alls till sitt konto. Därmed finns det fog för

att jag, genom mitt misstag att registrera en 9:a istället för en 6:a vid uppläggningen av

betalningsuppdraget via min banks internettjänst, skulle kunna kräva beloppet åter. Som

ovan angivits kan jag dock faktiskt få stå mitt kast på grund av min försumlighet att inte

kontrollera numret ordentligt, om mottagaren är i god tro vid mottagandet av betalning-

en. Å andra sidan, om mottagaren är en näringsidkare och därmed är bokföringsskyldig,

bör jag trots allt ha en möjlighet att återfå motsvarande belopp. Skulle jag däremot ha en

skuld till den som av misstag erhåller inbetalningen kan situationen bli den motsatta.

Situationen skall, som ovan redovisats, bedömas från fall till fall och utifrån de i fallet

särskilda omständigheterna, vilket gör att bedömningen kan variera kraftigt.

Jag anser att condictio indebiti mycket väl kan användas för att avgöra situationer

där någon av misstag gjort en inbetalning till visst konto och önskar erhålla det aktuella
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beloppet åter, vilket i sin tur innebär att den, vars konto krediterats, under vissa omstän-

digheter, faktiskt kan göra ett ”godtrosförvärv”. Det norska rättsfallet utvisar att rätts-

grundsatsen condictio indebiti även kan vara tillämplig när en betalning skett genom

kriminell handling och därmed inte enbart när en betalning skett av misstag. Det skulle

innebära att om A fullbordar en betalning, genom att olovligen göra uttag från B:s ban-

konto, skulle denna betalning kunna återkrävas enligt principen om condictio indebiti.

3.5 Lag (1936:81) om skuldebrev

Det har tidigare, under 1.1.4, angetts att 31 § skuldebrevslagen varit användbar genom

analog tillämpning för ett flertal egendomsslag. Är medel innestående på konto ett så-

dant egendomsslag? Skuldebrevslagen reglerar godtrosförvärv av enkla skuldebrev och

enkla fordringar regleras analogt med enkla skuldebrev. Vilka rekvisit måste då vara

uppfyllda för att skuldebrevslagen skall vara tillämplig? Skuldebrevslagen reglerar

överlåtelse, vilket innebär att det måste ske en fordringsöverlåtelse när en överföring

mellan konton sker, för att lagen skall bli tillämplig på ett eventuellt godtrosförvärv av

medel innestående på konto. Jag har tidigare framhållit att det som händer vid en över-

föring är att information överflyttas samt att en kontofordring skall ses som en fordran

gentemot banken, inte flera fordringar som tillsammans uppgår till kontots saldo vid en

viss avstämningstidpunkt. Vid en överföring mellan konton sker således ingen ford-

ringsöverlåtelse. 27 § skuldebrevslagen anger att om ett enkelt skuldebrev överlåtes

njuter förvärvaren (den senare borgenären) inte bättre rätt mot gäldenären än vad

överlåtaren (den tidigare borgenären) hade. Det innebär att om B inte haft någon rätt till

medlen innestående på A:s konto, kan B inte heller ”överlåta” dessa medel genom att

utföra en överföring från A:s konto till C:s konto – C kan aldrig få bättre rätt än B haft,

vilket är ingen rätt alls.

Jag anser att skuldebrevslagens tillämplighet faller redan på den grunden att den

vid en överföring mellan konton inte sker en fordringsöverlåtelse. Skulle det dock anses

att en sådan sker, medför 27 § skuldebrevslagen ändå att ett godtrosförvärv av en konto-

fordring aldrig kan ske. En förvärvare av en enkel fordring kan aldrig få bättre rätt än

överlåtaren haft.
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AVDELNING III: STRAFFRÄTTEN

1 BESITTNING

1.1 Inledning

Det är inte givet att besittningsbegreppet har precis samma innebörd inom straffrätten

som inom civilrätten, eftersom begreppet fyller olika funktioner inom de olika rättsom-

rådena. Inom straffrätten har besittningsbegreppet betydelse för gränsdragningen mellan

bland annat tillgreppsbrott och förskingring. De så kallade tillgreppsbrotten, såsom

stöld, egenmäktigt förfarande och självtäkt, förutsätter att gärningsmannen rubbat an-

nans besittning till egendomen.93 Brotten förskingring och olovligt förfogande begås

däremot av en gärningsman som, vid tillfället för brottet, redan har besittning till den

aktuella egendomen.94 Om gärningsmannen hade egendomen i sin besittning eller inte,

är således ett viktigt kriterium som måste fastställas för att brottsrubriceringen inom

straffrätten skall kunna ske.

Även om nu ett rättsområde inte är bundet av andra rättsområdens begreppsbild-

ning, bör begrepp inte ges olika betydelser inom olika rättsområden.95 Om en brottsbe-

skrivning innehåller ett inarbetat civilrättsligt begrepp, måste det finnas starka skäl för

att begreppet skall ges annan betydelse inom straffrätten.96 Skulle ett begrepps innebörd

ändras, till följd av en civilrättslagstiftning, är det dock inte givet att begreppets inne-

börd ändras även inom straffrätten. Jareborg anser att besittningsbegreppet har en oklar

innebörd inom civilrätten och att begreppet i första hand är en civilrättslig angelägen-

het.97 Men det får inte bortglömmas att besittningsbegreppet har en funktion inom

straffrätten.

                                                
93 8 kapitlet 1, 8 och 9 §§ BrB.
94 10 kapitlet 1 och 4 §§ BrB.
95 När det gäller äganderättsbegreppet finns det skäl för att straffrätten håller en viss distans till det civil-
rättsliga äganderättsbegreppet, någon kan anses som ägare i straffrättslig mening trots att alla krav för en
sakrättsligt fullgången äganderätt inte uppfyllts. Jareborg, N Brotten – andra häftet – förmögenhetsbrot-
ten, 2:a uppl., Lund, Norstedts Juridik, 1992, sid. 50
96 Jareborg, N Brotten – andra häftet – förmögenhetsbrotten, 2:a uppl., Lund, 1992, sid. 26
97 Jareborg, N a.a. sid. 32
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1.2 Besittningens räckvidd

Straffrätten utgår liksom sakrätten ifrån grundtanken att besitta är detsamma som att –

med eller utan rätt – ha omedelbar kontroll eller rådighet över ett objekt. Jag har besitt-

ning över de kläder jag har på mig, den bok jag håller i handen och det som jag har i

min omedelbara närhet.98 Det uppställs dock inte något absolut krav på att objektet bok-

stavligen måste vara inom räckhåll för besittaren, även om utgångspunkten är att besit-

taren är den som faktiskt besitter den aktuella egendomen. Faktisk rådighet som inte är

omedelbar, men väl medelbar, konstituerar också besittning, åtminstone i de fall där det

inte finns några påtagliga hinder för att vederbörandes rådighet kan övergå till en ome-

delbar kontroll.99 Det innebär att jag, förutom de saker som jag bokstavligen är i närhe-

ten av, även besitter min parkerade bil genom att inneha nyckeln till densamma. Vidare

har man i allmänhet besittning till det som finns i omslutna lokaliteter, som man har

rådighet över. Därmed besitter jag mina tillhörigheter som finns i min lägenhet och i

mitt bankfack. Den som har nyckeln till ett låst utrymme har rådighet över detta och

därmed också besittning till det som finns däri. Detsamma gäller saker som finns på den

mark som man själv disponerar. Det faktum att man befinner sig i en viss lokal i ett

visst ögonblick medför dock inte att man får rådighet över lokalen och det ger således

ingen besittning till lokalens inventarier.100

Om en besittare inte behöver ha någon rätt till egendomen och egendomens fysis-

ka placering inte heller avgör vem som är dess besittare, hur avgörs då frågan om vem

som egentligen är besittare? Holmqvist anger att besittningsskyddet har konstruerats

utifrån ägarens perspektiv – ägaren betraktas som besittare till sina ägodelar så länge

dessa intar en normal placering.101 Jareborg skriver att huvudtanken är att innehavaren

av en sak skall åtnjuta rättsordningens skydd ”så länge saken befinner sig i ett läge som

innefattar en bruklig eller eljest normal placering av saken” (normalitetsgrundsatsen).

Om placeringen är normal, och innehavaren därmed har besittning till saken, får avgö-

ras med beaktande av relationer till andra saker och personer samt sakens art, vilket kan

leda till att en person anses ha besittning till egendom som finns, dels utanför vederbö-

randes omedelbara kontroll, dels på annans mark som vederbörande inte disponerar,

                                                
98 Jareborg, N a.a. sid. 32
99 Jareborg, N a.a. sid. 32 f
100 Jareborg, N a.a. sid. 33
101 Holmqvist L m fl, Brottsbalken – en kommentar Del I, 10:1,Göteborg, 2000, sid. 527 f.
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såsom en båt som ligger ankrad i en frihamn.102 Är det endast den som ankrat båten som

har tillgång till den eller är det någon typ av kollektivt båtägande, så att vem som beha-

gar har tillåtelse att nyttja båten? Under vilka premisser är de övriga båtarna ankrade?

Normalitetsgrundsatsen får i ett sådant fall fälla avgörandet. Som nämnts under sak-

rättsdelen handlar det om den processuella presumtionsregeln till förmån för besittaren;

den som innehar någonting presumeras vara dess ägare. Ägaren behåller sin besittning

så länge han behåller kontrollen, herraväldet, över sina ägodelar.

En ägares besittning är följaktligen en relation mellan ett subjekt och ett objekt,

vilket gör att även juridiska personer kan betraktas som besittare till objekt för ägande-

rätten, även om själva utövandet av kontrollen sker genom en fysisk persons medver-

kan.103 Enligt Holmqvist brukar besittning allmänt betecknas som ”ett faktiskt maktför-

hållande mellan ett subjekt och ett objekt, vilket är ett uttryck för att personen har möj-

lighet att råda över objektet.”104

På grund av att de faktorer som grundar besittning varierar, kan flera personer ha

besittning till en sak, enligt Jareborg. En arbetstagare (besittningsbiträde) och en arbets-

givare kan besitta arbetsgivarens verktyg. Besittningsbiträdets rådighet över verktygen

kan betecknas som osjälvständig besittning och arbetsgivarens besittning som självstän-

dig besittning.105 Det är därmed inte ovanligt att flera har besittning till en och samma

sak.106 I ”Brottsbalken – en kommentar” lägger författarna fram en något annorlunda

syn på samma situation. De menar att en ägares besittning inte sträcker sig hur långt

som helst, vilket i och för sig inte behöver skilja sig ifrån vad Jareborg anser. De menar

emellertid att om ägaren till en dator överlämnar datorn för reparation, övergår ägarens

besittning till reparatören. Ägaren betraktas inte heller som besittare om han lämnar sin

cykel på en soptipp, tappar bort sin mobiltelefon eller blir bestulen på sin plånbok.107

Enligt Jareborg torde den som tappar sin plånbok fortfarande ha den i sin besittning så

länge den befinner sig på det område man disponerar, dock inte om området är vid-

sträckt och saken svår att återfinna. Han gör således en koppling mellan det fysiska av-

ståndet och överskådligheten av det fysiska området vid bedömningen om besittningen

kvarstår.

                                                
102 Jareborg, N Brotten – andra häftet – förmögenhetsbrotten, 2:a uppl., 1992, sid. 32
103 Holmqvist L m fl, Brottsbalken – en kommentar Del I, 10:1,Göteborg, 2000, sid. 528
104 Holmqvist L m fl, a.a. sid. 565
105 Här kan påpekas att Jareborg och Göranson använder sig av samma begreppsdistinktioner
106 Jareborg, N Brotten – andra häftet – förmögenhetsbrotten, 2:a uppl., Lund, 1992, sid. 34
107 Holmqvist L m fl, Brottsbalken – en kommentar Del I, 10:4, Göteborg, 2000, sid. 565
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Besittningen kan övergå när ägaren anförtror sin egendom till andra. Därmed är

det inte klart att AB X besitter all sin bolagsegendom, utan den anställde N kan anses

vara besittare till de kontorstillhörigheter som finns i dennes kontor. AB X och N kan

också utöva sambesittning över egendomen. Det avgörande är om N självständigt ut-

övar vården av det aktuella objektet eller inte. Självständig vård tillkommer en snabb-

köpskassörska som anförtrotts en viss kassa och en mekaniker, som ansvarar för bil-

däcksbyten vid en verkstad, som anförtrotts de för arbetet tillhöriga verktygen. En verk-

ställande direktör i ett aktiebolag besitter inte själv all bolagsegendom, som inte anför-

trotts åt andra anställda i bolaget, endast på den grunden att han har ansvaret för bola-

gets löpande förvaltning. Blotta titeln verkställande direktör ger sålunda inte upphov till

vare sig ensambesittning eller sambesittning tillsammans med bolaget. Har den verk-

ställande direktören däremot anförtrotts ett visst uppdrag, som inkluderar att viss egen-

dom kommer i hans vård, är han besittare till den aktuella egendomen.108

1.3 Besittningsobjektets karaktär

Inom straffrätten utgås det ifrån att besittningsbegreppet är avsett för fysiska ting och

således inte för fordringsrätter. Besittning anses vara ett faktiskt tillstånd och begreppet

blir därmed tomt och meningslöst om det inte relateras till ett objekt. Man kan inte i

nuet anses besitta något, som inte förrän i framtiden kommer att ta form av ett objekt i

fysisk mening. Det går inte att jämställa besittning med möjlighet att få besittning, om

denna möjlighet inte redan är relaterad till ett objekt som kan besittas. Rena abstraktio-

ner kan inte vara föremål för besittning.109 Ett tillgodohavande på ett bankkonto, vilket

utgör en fordringsrätt, kan sålunda inte vara föremål för besittning, enligt doktrinen. Det

är inte förrän det sker ett uttag från kontot, och medlen kommer i den berördes hand i

form av kontanter, som medlen blir föremål för besittning.110 Genom att många betal-

ningstransaktioner verkställs utan förmedling av kontanter och betalaren därigenom inte

haft några pengar i sin besittning, har besittningsbegreppet med tiden fått allt mindre

betydelse för förtroendebrotten (såsom förskingring, olovligt förfogande och trolöshet

mot huvudman).111

                                                
108 Holmqvist L m fl, Brottsbalken – en kommentar Del I, 10:1, Göteborg, 2000, sid. 528
109 Holmqvist L m fl, a.a. sid. 530
110 Leijonhufvud, M och Wennberg, S Brott och straff i affärslivet, Stockholm, Iustus Förlag, 2000, sid. 71
111 Holmqvist L m fl, Brottsbalken – en kommentar Del I, 10:1, Göteborg, 2000, sid. 527
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Innehavet av en bankbok eller ett checkhäfte grundar inte heller det någon besitt-

ning till de insatta medlen på det aktuella bankkontot, eftersom innehavarens rätt är en

fordringsrätt mot banken och det finns ingen individualiserad egendom som bankboken

eller checkhäftet kan förmedla besittning till.112 Däremot kan bankboken eller check-

häftet i sig vara föremål för besittning.

2 FÖRMÖGENHETSBROTT

2.1 Förskingring 10:1 BrB

2.1.1 Inledning

När någon på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning113  anför-

trotts egendom i besittning för annan, med skyldighet att utgiva egendomen eller redo-

visa för denna, och den anförtrodde tillägnar sig egendomen eller åsidosätter vad han

har att iaktta för att kunna fullgöra sin skyldighet, döms han för förskingring, under för-

utsättning att gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade.

Brottet förskingring kan uppdelas i två kategorier, beroende på vilken skyldighet som

den anförtrodde åtagit sig – att utge egendomen eller att redovisa för den.

2.1.2 Sakförskingring

Sakförskingring innebär att någon fått egendom i besittning med skyldighet att utge just

denna egendom in specie, exempelvis en bil som inlämnats för reparation eller en

klocka som lämnats som pant, och gärningsmannen tillägnar sig denna egendom. Även

pengar (kontanter) kan vara föremål för sakförskingring, om de är individualiserade,

exempelvis förvarade i ett låst kassaskrin.

Ett tillgodohavande kan inte vara föremål för besittning, enligt Holmqvist, men

däremot kan handlingar som berättigar till att erhålla något vara föremål för besittning.

Ett exempel på detta är att A fått en kvitterad postanvisning av B och A skall förvara

denna åt B, men A säljer istället postanvisningen för egen räkning. Ett löpande skulde-

                                                
112 Wennberg, S Introduktion till straffrätten, 6:e uppl., Göteborg, 2003, sid. 50
113 Avtal kan avse avtal om lån, pantsättning, deposition, försäljning eller inköp. Allmän eller enskild
tjänst inkluderar befattningar såsom bankkassör, tjänstemän och kronofogde. Med dylik ställning avses
förmyndare, gode män, boutredningsmän och konkursförvaltare. Holmqvist L m fl, Brottsbalken – en
kommentar Del I, 10:1, Göteborg, 2000, sid. 527
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brev kan vara föremål för förskingring, eftersom den som fått det i sin hand för förva-

ring antingen kan inlösa eller överlåta detta, vilket leder till att fordringsägaren inte kan

presentera skuldebrevet vid inlösen och därmed inte heller få betalt. Ett enkelt skulde-

brev däremot räknas mer som bevismedel än som egendom med ett förmögenhetsvärde,

eftersom innehavet av skuldebrevet inte ger någon legitimation att lösa in det, utan för

inlösen fordras särskild fullmakt. Om innehavaren av ett enkelt skuldebrev vilselett

banken om att han har behörighet att lösa in skuldebrevet å borgenärens vägnar, förelig-

ger således bedrägeri. Inte heller bankkort eller bankomat-/minutenkort räknas som

egendom med förmögenhetsvärde. Har någon däremot anförtrotts både kort och kod,

med fullmakt att göra kontantuttag för kortinnehavarens räkning, och han inte redovisar

för alla pengar som han tar ut, gör han sig skyldig till förskingring.114

2.1.3 Fordringsförskingring

Med fordringsförskingring, även kallad penningförskingring, avses fallen där den redo-

visningsskyldige får utge annan egendom än den han mottagit, som vid försäljningsavtal

där mottagaren skall redovisa för köpeskillingen.115 Åtagandet från gärningsmannens

sida är att han har skyldighet att redovisa för mottagen egendom, istället för att utge

den. Egendom som är föremål för fordringsförskingring är sålunda inte individualiserad

egendom. Fordringsförskingring innebär att redovisningsgäldenären förskingrar en ford-

ran, vilken kan avse annat än pengar. Observeras bör att fordringsförskingring inte får

förväxlas med en fordran som verkligen är förkroppsligad i ett föremål, såsom ett lö-

pande skuldebrev, ty i ett sådant förskingringsfall rör det sig om sakförskingring. Att

även fordringsförskingring, och inte enbart sakförskingring, har kriminaliserats grundar

sig på viljan att skydda alla de situationer, där någon är skyldig att respektera värdet av

anförtrodd egendom, som tillkommer annan. Det underlättar transaktioner i affärslivet

om egendom kan anförtros till annan under förskingringsansvar, utan att mottagaren

skall vara tvungen att avskilja just det mottagna.116

Besittningsrekvisitet innebär att den redovisningsskyldige erhållit viss individua-

liserad egendom i sin besittning. Enligt Jareborg räcker det egentligen inte att ett be-

lopp krediterats ett bankkonto.117 Själva brottet begås inte genom förfogande över just

                                                
114 Holmqvist L m fl, a.a. sid. 531 f
115 Holmqvist L m fl, a.a. sid. 526
116 Jareborg, N Brotten – andra häftet – förmögenhetsbrotten, 2:a uppl., Lund, 1992, sid. 152
117 Jareborg, N a.a. sid. 152



50

den mottagna egendomen, eftersom den redovisningsskyldige vid fordringsförskingring

kan utge annan egendom, så länge den motsvarar den mottagna. Borgenären har ett

fordringsanspråk på redovisningsgäldenären och brottet består i att den redovisnings-

skyldige åsidosätter vad han har att iaktta för att kunna fullgöra sin genusförpliktelse

gentemot borgenären. Det som förskingras är därmed värdet av borgenärens fordran

mot den redovisningsskyldige och stadgandet om fordringsförskingring skyddar således

detta värde.118 Den redovisningsskyldige orsakar att borgenären lider ekonomisk skada

genom att den förstnämnda brister i sin betalningsförmåga.119 Har fordringen en gång

varit osäker, spelar det ingen roll om gärningsmannen efter denna tidpunkt blir solvent

och att han därefter har tillgångar som räcker för att täcka borgenärens fordran.

Skyldigheten att antingen utge egendomen eller att redovisa för egendomen, skall

ha uppkommit samtidigt med mottagandet av egendomen. Förskingringsansvar är såle-

des uteslutet om skyldigheten uppkommer efter mottagandet av egendomen. Men redo-

visningsskyldighet behöver inte ha förelegat vid mottagandet av egendomen om gär-

ningsmannen då istället hade utgivningsskyldighet (gärningsmannen hade tidigare an-

svar för sakförskingring).120 A har fått i uppdrag att sälja B:s bil. Så länge bilen ännu är

osåld har A att redovisa för denna, men när bilen väl sålts har A istället att till B redovi-

sa för köpeskillingen.

2.1.4 Besittning för annan

För att stå under förskingringsansvar skall gärningsmannen ha erhållit egendom i besitt-

ning för annan på grund av avtal, tjänst eller dylik ställning. En situation där någon på

grund av avtal, tjänst eller dylik ställning erhållit egendom för annan, men av misstag

erhållit för mycket eller fel egendom, har, misstaget till trots, erhållit anförtrodd egen-

dom och får därmed inte tillägna sig denna.121 A lämnar av misstag in fel klocka till

urmakaren. Trots att det är fel klocka som överlämnats har urmakaren fortfarande er-

hållit anförtrodd egendom.

Den som erhåller egendom i besittning av misstag har inte mottagit anförtrodd

egendom. Om en köpare eller säljare av misstag erhåller mer egendom än vad som var

avsett, ett överskott, har denne inte anförtrotts överskottet i besittning för annan. Där-

                                                
118 Jareborg, N a.a. sid. 153
119 Jareborg, N a.a. sid. 159 f , SOU 1940:20, sid. 172 f,
120 Jareborg, N a.a. sid. 153, SOU 1940:20, sid. 169,
121 Dahlqvist A-L & Holmqvist R, Brotten i näringsverksamhet, 2004, sid. 188
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med kan han inte heller hållas ansvarig för förskingring, om han tillgodogör sig över-

skottet.122 Istället kan ansvar för olovligt förfogande komma i fråga, se nedan.

Inte heller om gärningsmannen erhåller egendomen i strid med avtal uppfyller han

rekvisitet i 10:1 BrB och kan därmed inte heller hållas ansvarig för förskingring; even-

tuellt kan brottet trolöshet mot huvudman vara tillämpligt. Om egendom mottas för egen

räkning är rekvisitet, ”mottagit egendom i besittning för annan”, inte heller uppfyllt.

Detta leder till att medel som erhållits vid en försträckning eller annan typ av kreditgiv-

ning inte kan vara föremål för förskingring, även om det skulle finnas ett visst angivet

ändamål med utbetalningen, som inte fullföljs.

Har flera personer, var och en, besittning samtidigt till samma objekt, föreligger

sambesittning. En sambesittare kan uppfylla rekvisitet att ha anförtrotts egendom i be-

sittning för annan, förutsatt att den andre besittaren inte är den berättigade parten.123 En

arbetsgivare anförtror två av sina arbetstagare en gemensam verktygslåda. Om en av de

två tar med sig verktygen hem och säljer dessa vidare har han gjort sig skyldig till för-

skingring.

I vissa fall betraktas även annan egendom, än den som ursprungligen anförtrod-

des, som förskingringsobjekt och det är egendom som trätt i den tidigare egendomens

ställe (surrogat). 124  När den ursprungligt anförtrodda egendomen försakats och det för-

anleder att försäkringsersättning utfaller, träder försäkringsersättningen in i den anför-

trodda egendomens ställe. Det krävs inte att surrogatet i sig måste vara anförtrodd egen-

dom, utan redovisningsplikten innefattar ändå skyldigheten att redovisa för surrogatet.

2.2 Olovligt förfogande 10:4 BrB

2.2.1 Inledning

Brottet olovligt förfogande förutsätter att gärningsmannen har den aktuella egendomen i

sin besittning, men ägande- eller säkerhetsrätten till denna är förbehållen eller tillförsäk-

rad eller tillkommer eljest annan. Om den anförtrodde vidtar åtgärd som medför att

egendomen frånhändes den andre eller denne annorledes berövas sin rätt, döms den som

anförtrotts egendomen för olovligt förfogande. Sålunda krävs inte att rättigheten som

                                                
122 SOU 1940:20, sid. Holmqvist L m fl, Brottsbalken – en kommentar Del I, 10:1, sid. 533
123 Holmqvist L m fl, a.a. sid. 532
124 Holmqvist L m fl, a.a. sid. 542
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tillkommer den som överlämnat egendomen till gärningsmannen, är sakrättsligt skyddad

mot tredje man, utan det räcker med en obligationsrättslig äganderätt. Det räcker att

ägande- eller säkerhetsrätten uppkommit på grund av avtal eller med stöd av lagregler.

Viktigt att uppmärksamma är att med ägande- eller säkerhetsrätt avses inte en fordrings-

rätt, som består i att utfå en viss myckenhet utan att egendomen är individualiserad. Den

skyldighet som åvilar gärningsmannen, när ägande- eller säkerhetsrätt till egendomen

tillkommer annan, består i att gärningsmannen under vissa omständigheter skall utge

just den aktuella egendomen – en specieförpliktelse. Olovligt förfogande omfattar såle-

des enbart individualiserad egendom. Enligt Jareborg utgör medel bokförda på ett

bankkonto inte individualiserad egendom. Förfogande över en ideell andel i viss indivi-

dualiserad egendom anses dock kunna innebära olovligt förfogande.125

2.2.2 Förfaranden

För straffansvar enligt 10:4 BrB fordras inte att det skett en förmögenhetsöverföring, att

skada för den berättigade och vinning för gärningsmannen uppkommit, vilket försking-

ring förutsätter. Förfaranden, som faller under olovligt förfogande, är bland annat att

gärningsmannen kastar bort, förstör eller överger den aktuella egendomen. Ansvar för

olovligt förfogande uppkommer även när den som är skyldig att hålla viss egendom

avskild för annans räkning blandar samman denna med sin egen. Detta medför att egen-

domen inte längre kan särskiljas och att den andres ägande- eller säkerhetsrätt byts då ut

mot en fordringsrätt.126 Brottet olovligt förfogande avser att skydda en rättighet till viss

egendom.

Brottet olovligt förfogande är subsidiärt till förskingring (det är även subsidiärt till

brottet trolöshet mot huvudman, eftersom det senare har en strängare straffskala än

olovligt förfogande). När en gärningsman döms för olovligt förfogande, istället för för-

skingring, beror det oftast på att någon förmögenhetsöverföring inte har skett.127 Brottet

behöver, som ovan nämnts, inte innebära skada för den berättigade, det räcker med att

den berättigade berövas sin rätt. Ansvar för olovligt förfogande utdöms inte om gär-

ningen uppfyller kraven för förskingring, stöld eller bedrägeri.128

                                                
125Karnov 2003/04, Stockholm, 2003, not 401, sid. 2694, Jareborg, N Brotten – andra häftet – förmögen-
hetsbrotten, 2:a uppl., 1992, sid. 97 f
126 Karnov 2003/04, Stockholm, 2003, not 402, sid. 2694
127 Holmqvist L m fl, Brottsbalken – en kommentar Del I, 10:1, sid. 563
128 Holmqvist L m fl, a.a. sid. 565
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Besittningskravet för olovligt förfogande uppställer inget krav på hur gärnings-

mannen fått egendomen i besittning, så länge som ägande- eller säkerhetsrätt är förbe-

hållen någon annan än honom själv.129 Det innebär att gärningsmannens besittningsta-

gande kan ha uppkommit genom brott. Ett objekt som däremot varken är förenat med

äganderätt eller säkerhetsrätt kan inte utgöra brottsobjekt.

2.2.3 Praxis

I praxis har två typer av fall, som inkluderar banktillgodohavanden, ansetts uppfylla de

rekvisit som 10:4 BrB uppställer, däri även inkluderat kravet på ”egendom i besittning”.

Det första fallet är misstagsinbetalningar, condictio indebiti, vilket innebär att ett bank-

konto felaktigt krediterats. Det andra är när banken av misstag har angett ett för stort

saldo, genom notering i bankbok eller liknande handling, utan att själva bankkontots

saldo ökat.130 För att kontohavaren, vars konto felaktigt krediterats eller som av banken

erhållit felaktig uppgift om sitt tillgodohavande, skall kunna dömas för olovligt förfo-

gande förutsätts att han dels insett att ett misstag skett, dels att han förmått bankkontoret

att betala ut medlen till honom själv eller annan. Även i det fall kontohavaren på annat

sätt än genom kontantuttag på bankkontor förfogat över medlen, genom att exempelvis

genomföra en överföring från sitt konto till någon annans via sin banks internettjänst,

anses rekvisiten för olovligt förfogande vara uppfyllda.

Att det ifråga om misstagsinbetalning ansetts att besittningsrekvisitet är uppfyllt

beror, enligt doktrin, på att vissa fall annars skulle bli oåtkomliga för bestraffning.131 En

kontohavare, som av misstag erhållit en insättning på sitt konto, kan ju tillgodogöra sig

den ökade behållningen på kontot utan att göra ett kontantuttag, genom att exempelvis

utföra en överföring till annan via sin banks internettjänst. Skulle besittningskravet i en

sådan situation inte anses uppfyllt, kan inte heller kontohavaren hållas ansvarig för att

ha berövat den andre dennes rätt. Det framgår av praxis att HD betraktar den på kontot

innestående misstagsinsättningen såsom annans egendom i kontohavarens besittning.132

Kontohavaren kan dock inte hållas ansvarig för något brott om saldot på det aktuella

                                                
129 Holmqvist L m fl, a.a. sid. 564
130 Holmqvist L m fl, a.a. sid. 568
131 Holmqvist L m fl, a.a. sid. 569
132 Holmqvist L m fl, a.a. sid. 572, NJA 1994 s 480
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kontot alltid är högre än det belopp som felaktigt krediterats, eftersom det inte kan bevi-

sas att kontohavaren disponerat just de av misstag inbetalda medlen.133

Om A av misstag betalar ut för mycket pengar, exempelvis vid inlösande av en

check, postgiroutbetalning eller vid växling av pengar, till mottagaren B, anses A äga

det som utbetalats för mycket. B anses skyldig att utan dröjsmål avskilja motsvarande

belopp, för att inte göra sig skyldig till olovligt förfogande. För A må det vara irrelevant

om han erhåller exakt de av misstag utgivna pengarna eller andra motsvarande samma

belopp, men om kravet inte vore uppställt så skulle det innebära att A endast hade en

fordringsrätt gentemot B och A:s skydd skulle därmed vara svagare. Det förutsätts dock

att B, för att kunna dömas för olovligt förfogande, förutom att denne erhållit för mycket

kontanter (fungibel egendom) och därmed berövat ägaren hans rätt, dels upptäcker vad

som hänt innan tidsfristen för omedelbart avskiljande utgått, dels underlåter att avskilja

motsvarande belopp innan denna frist löpt ut. I annat fall finns inte längre någon möj-

lighet att urskilja någon egendom vartill äganderätten tillkommer annan.134

3 RÄTTSPRAXIS

3.1 Inledning

Jag har valt att presentera ett stort antal rättsfall, eftersom jag vill belysa att doktrin och

rättspraxis inte har en enhetlig syn på huruvida medel innestående på konto kan vara

föremål för besittning eller inte. Doktrinen är tämligen konservativ, medan rättsinstan-

serna frambringar nya synsätt på och argument i besittningsfrågan. Jag kommer att pre-

sentera denna rättspraxis i kronologisk ordning och inte efter vilken rättsinstans, hov-

rätten eller Högsta domstolen, som varit slutinstans. Mina egna kommentarer kommer i

direkt anslutning till rättsfallen. För enkelhetens skull kommer jag att avrunda de i fal-

len aktuella beloppen till närmaste ental.

                                                
133 Jareborg, N Brotten – andra häftet – förmögenhetsbrotten, 2:a uppl., Lund, 1992, sid. 105
134 Jareborg, N a.a. sid. 104 f
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3.2 NJA 1947 s 8

Ostridigt i detta mål var att Andreassons postgirokonto krediterats av misstag med ett

belopp om 1 478 kr samt att Andreasson uttagit eller låtit uttaga samtliga på hans post-

girokonto innestående medel. Andreasson ansågs inte ha gjort sig skyldig till bedrägeri,

men han dömdes däremot till ansvar för olovligt förfogande. Det upptas aldrig till dis-

kussion vid vilken tidpunkt som medlen varit föremål för besittning, om det varit redan

innan uttag skett eller om besittning uppkommit i och med uttag.

3.3 NJA 1954 s 464

Den 30 juni 1953 krediterades Erikssons postgirokonto av misstag, med ett belopp om

5 598. Det fanns innan misstagsinbetalningen ingen behållning på kontot. Efter att

Eriksson erhållit kontobesked och därmed kännedom om de innestående medlen, beord-

rade han fem utbetalningar, en till sig själv á 1 600 kr och fyra till annan person motsva-

rande ett sammanlagt belopp om 3 962 kr. Åklagaren yrkade i första hand ansvar för

grovt bedrägeri och i andra hand ansvar för olovligt förfogande. Eriksson har erkänt vad

åklagaren lagt honom till last. RR:n (nuvarande tingrätt) finner inte att Eriksson genom

de verkställda uttagen gjort sig skyldig till bedrägeri, men däremot anser RR att hans

förfarande är att anse såsom olovligt förfogande. Några skäl eller motiv till varför det

bedöms som olovligt förfogande, istället för bedrägeri, anges inte.

Svea hovrätt fastställde RR:s dom. Lindberg var av skiljaktig mening vad gäller

ansvaret för olovligt förfogande och anförde bland annat följande: ”Olovligt förfogande

vore ett sekundärt brott till förskingringsbrottet. Gemensamt för båda nämnda brott

vore, att gärningsmannen olovligen disponerade eller förfogade över något han hade i

sin besittning. I detta fall kunde Eriksson icke anses ha fått några medel i sin besittning

enbart genom postgirokontorets misstag vid bokföringen, enär något rättsligen avskilt

belopp i det skedet aldrig funnits[...]Först efter en positiv åtgärd från Erikssons sida

hade denne fått besittning till och då icke till hela det belopp som skadan omfattat utan

endast till det belopp som utbetalats till honom själv, d. v. s. 1 600 kr.” Lindberg ansåg

att Eriksson inte kunde hållas ansvarig för olovligt förfogande.

Riksåklagarämbetet sökte revision under yrkande att Eriksson måtte fällas till an-

svar för grovt bedrägeri. Ämbetet anförde bland annat att det genom den felaktiga bok-

föringsåtgärden uppenbarligen inte har skett någon förmögenhetsöverföring till Eriks-
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son eller uppkommit någon besittning för denne. Frågan blir istället om han, på grund

av sin vetskap om den felaktiga bokföringen och genom att beordra utbetalningarna,

genom vilseledande har förmått postgirokontoret till utbetalningarna. Enligt förarbetena

till 1942 års lagstiftning om förmögenhetsbrott framgår att även att någon genom att

vidmakthålla eller förstärka en oriktig föreställning förmår annan till handling skall ingå

under vilseledande. Ämbetet önskade att HD upptog fallet med hänvisning till att ett

klargörande prejudikat i frågan synes önskvärt, efter att ett liknande fall dömts som

olovligt förfogande i underrätterna och att HD i det fallet beslutade att inte bevilja dis-

pens. Målet avgjordes efter huvudförhandling och majoriteten av ledamöterna fastställ-

de HovR:ns dom. Eriksson dömdes till ansvar för grovt olovligt förfogande.

Två av HD:s ledamöter var av skiljaktig mening. Karlgren beträffande motiver-

ingen och anförde att med ”hänsyn till den särskilda beskaffenhet av det tillgodohavan-

de som tillkommer innehavaren av ett postgirokonto beträffande där innestående belopp

synes med visst fog kunna hävdas, att Eriksson ägt sådan rådighet över ifrågavarande

felaktigt bokförda medel att de av honom föranledda utbetalningarna från hans konto

äro att jämställa, icke med förmögenhetsöverföringar av den art som måste förutsättas

för tillämpning av straffbudet rörande bedrägeri utan med förfoganden varom förmäles i

22 kap. 4 § SL”135 (motsvarande 10:4 BrB). Med denna motivering och med hänvisning

till den straffrättsliga bedömningen som tidigare gjorts av jämförliga fall, biträdde Karl-

gren det slut som domen i målet innehöll.

Ledamoten Söderlund önskade ändra HovR:ns dom och istället ställa Eriksson till

ansvar för grovt bedrägeri. Söderlund anförde bland annat att genom att ”Eriksson av

misstag krediterats belopp som avsetts för annan person har hans postgirokonto kommit

att utvisa ett tillgodohavande, d. v. s. en fordran hos postverket, å motsvarande belopp.

Eriksson, som dagen efter krediteringen erhöll meddelande därom, har haft full insikt

om att denna tillkommit genom misstag och att han alltså rätteligen ej hade någon ford-

ran hos postverket.”136 Genom att Eriksson begärde utbetalningar från hans postgiro-

konto innebar det att han svikligen utgav sig för att äga fordran hos postverket. Postver-

ket har därigenom befästs i uppfattningen att kontot vore riktigt fört och sålunda har

postverket medelst vilseledande förmåtts att verkställa utbetalningarna. Eriksson har

                                                

135 NJA 1954 s 464, sid. 466 f
136 NJA 1954 s 464, sid. 467
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därigenom gjort sig skyldig till bedrägeri. Söderlund anger att till förmån för Eriksson

talar att han förletts till brottet genom den felaktiga bokföringen på kontot.

Slutsats. Hovrättsledamoten Lindberg anser att besittning skall knytas till ett fy-

siskt innehav och därmed kan inte Eriksson dömas till ansvar för olovligt förfogande.

Justitierådet Karlgren däremot kommer in på den intressanta diskussionen om att rådig-

het över någonting kan jämställas med att besitta någonting, vilket skulle innebära att

medlen varit föremål för besittning.

3.4 NJA 1984 s 73

I detta rättsfall konstaterade HD att en fordran på försäkringsersättning inte kan vara

föremål för besittning. HD uttalar även att enbart den omständigheten att A är försäk-

ringstagare, inte medför slutsatsen att rätten till ifrågavarande försäkringsersättning till-

kommer honom.

Slutsats. Det anges inga argument eller skäl till varför en fordran på försäkrings-

ersättning inte kan besittas, utan det konstateras endast att så inte är fallet. Är uttalandet

applicerbart på alla typer av fordringsrätter, till exempel kontofordring? Angående det

senare uttalandet, gäller det även kontohavare? Enbart den omständigheten att jag är

kontohavare, leder inte det till slutsatsen att rätten till tillgodohavandet tillkommer mig?

Jag anser att det i domskälen saknas sådan tydlig argumentation, som skulle medföra att

rättsfallet kan användas som vägledande vid senare avgöranden.

3.5 Hovrätten för Västra Sverige B 429-87 (RH 1988:129)

Det var i detta mål ostridigt att Ronneys bankgiro, nr 780-1095, den 4 februari 1986

krediterades av misstag med ett belopp om 6 310 kr. Beloppet utbetalades av Aktiv Re-

dovisning och avsåg betalning av hyra. Beloppet skulle rätteligen tillförts bankgiro nr

780-1905. Det har även framkommit att bankgirocentralen har aviserat Ronney om in-

sättningen den 6 februari 1986. Ronney har även underrättats av Aktiv Redovisning,

bland annat i brev daterat den 5 mars 1986. Ronney har efter att hans bankgiro kredite-

rats disponerat detta belopp. Varbergs tingsrätt dömde Ronney för olovligt förfogande,

enligt 10:4 BrB.

Hovrätten för Västra Sverige ogillade dock åtalet. I domskälen anfördes bland an-

nat att det, av ett i målet åberopat kontoutdrag, vilket omfattar en tidsperiod om nära
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fem månader, framgår att saldot på Ronneys bankgirokonto under hela tidsperioden

utvisat ett minussaldo. På kontoutdragets sista dag, den 14 mars 1986, uppgick minus-

saldot till –17 752 kr. Vid tidpunkten för den felaktiga insättningen uppgick saldot till –

14 967 kr och genom insättningen minskade minussaldot på kontot till –8 657 kr. Till

följd av olika transaktioner på kontot hade minussaldot före den 14 mars 1986 kommit

att öka till –17 785 kr. Det får, enligt hovrätten för Västra Sverige, anses klarlagt att

Ronney av sin bank tillåtits att övertrassera kontot under en längre tid. Det är vidare inte

bevisat att han vidtagit någon åtgärd, som inneburit att han olovligen disponerat över

just det av bolaget felaktigt insatta beloppet och därigenom berövat bolaget dess rätt. På

grund härav bör åtalet inte bifallas.

Slutsats. Det minussaldo som kontot utvisade den 14 mars 1986, drygt fem veck-

or efter misstagsinbetalningen, var högre än vad minussaldot var före den felaktiga in-

sättningen. Ronney har således disponerat kontot med högre belopp än den felaktiga

insättningen motsvarade. Hovrätten lägger tyngdpunkten vid att det inte kan visas att

Ronney vidtagit någon åtgärd som inneburit att han disponerat just den av misstag fel-

aktiga insättningen samt att han av banken tillåtits att övertrassera sitt konto. Det är ju

dock bevisat att han erhållit meddelande om krediteringen och även om han tillåtits att

övertrassera sitt konto så har han ju fortfarande tillgodoräknats det av misstag insatta

beloppet, hans skuld gentemot banken har ju minskat i motsvarande mån. Självfallet

kan det vara svårt att fastställa om Ronney medvetet försökt att disponera det belopp,

som räknats honom tillgodo genom misstagsinbetalningen, eller om han enbart försökt

att nyttja sitt konto på samma sätt som tidigare, trots att han saknat täckning. Av rätts-

fallet synes det kunna dras den slutsatsen att det blir en annan bedömning om den som

till sitt konto erhåller en misstagsinbetalning tillåtits att övertrassera sitt konto, jämfört

med om han inte tillåtits göra detta. På grund av att banken tillåtit den, som erhåller en

misstagsinbetalning att övertrassera sitt konto, kommer misstagsinbetalaren i en ogynn-

sammare position än om kontohavaren inte tillåtits göra detsamma. Är det rimligt att

riskerna fördelas på detta sätt? Blir det även en annan bedömning om kontot, som av

misstag krediteras, uppvisar ett minussaldo redan vid inbetalningen jämfört med om

kontot verkligen har en behållning? Om Ronney inte tidigare tillåtits att övertrassera

kontot, hade han då dömts för olovligt förfogande? Jag anser att Ronney har tillgodo-

räknas det aktuella beloppet och därmed har Aktiv Redovisning, i och med kreditering-

en av Ronneys konto, förlorat sin rätt till medlen. Därmed borde Ronney hållas ansvarig

för olovligt förfogande.
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Enligt Holmqvist var anledningen till att åtalet ogillades att det inte kunde bevisas

att kontohavaren tagit ut och disponerat över just det av misstag insatta beloppet. Ban-

ken hade nämligen låtit honom övertrassera kontot, vilket medförde att det hela tiden

fanns utrymme kvar för att göra ett uttag motsvarande misstagsinbetalningen.137

3.6 NJA 1992 s 763

Bankgirocentralen har den 5 december 1990 av misstag gjort en insättning av 427 590

kr på ett postgirokonto tillhörande Drifters Motorcykelklubb. Nils-Göran var vice ordfö-

rande i motorcykelklubben, Daniel var ordförande och Maximilian var kassör. De senast

nämnda tecknade var för sig klubbens firma, men därmed inte Nils-Göran. Den åtalade

gärningen består i att Nils-Göran har förmått Daniel och Maximilian att ta ut samman-

lagt 427 000 kr från kontot på olika postkontor, genom att hävda att de på postgirot in-

satta medlen tillhörde honom personligen. De uttagna kontanterna har sedan överläm-

nats till Nils-Göran. Nils-Görans agerande har inneburit att vederbörande posttjänste-

man vid de tre olika tillfällena vilseletts att göra utbetalningen, till vinning för Nils-

Göran och skada för bankgirocentralen. Nils-Göran har erkänt att han gjort sig skyldig

till bedrägeri, men hävdar att brottet inte är att anse såsom grovt.

Tingsrätten fann att Nils-Göran gjort sig skyldig till bedrägeri. Hovrätten anförde

att det krävs bland annat att gärningsmannen vilselett, antingen målsäganden själv eller

någon som är i dennes ställe, för att ansvar för bedrägeri skall kunna åläggas någon.

Åklagaren har gjort gällande att Nils-Göran vilselett befattningshavare vid posten ge-

nom att bibringa dem uppfattningen att han var behörig att förfoga över klubbens konto

och disponera över pengarna. Av utredningen framkommer dock att Nils-Göran vilselett

klubbens ordförande och kassör, inte befattningshavare vid posten. Hovrätten ogillar

åtalet. HD gjorde följande bedömning: eftersom beloppet inte tillhörde motorcykelklub-

ben måste Daniel och Maximilian anses ha varit i den rättmätige innehavarens (bankgi-

rocentralens) ställe. HD ändrade hovrättens dom och fastställde tingsrättens domslut.

Justitierådet Gregow var av skiljaktig mening och angav bland annat att i tidigare praxis

har gärningar av detta slag betraktats som olovligt förfogande (NJA 1947 s 8, 1954 s

464) och det har inte förekommit något som utgör skäl att avvika därifrån. Det på post-

girokontot bokförda beloppet, vilket rätteligen tillkom annan, får alltså anses ha varit i

                                                
137 Holmqvist L m fl, Brottsbalken – en kommentar Del I, 10:4, Göteborg, 2000, sid. 570
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motorcykelklubbens besittning och Nils-Göran, som vice ordförande i klubben, har ge-

nom att tillgodogöra sig beloppet frånhänt den berättigade detta.

Slutsats. Vad jag anser vara av intresse i detta mål är att skiljaktige Gregow me-

nar att det aktuella beloppet varit i kontohavarens besittning och att beloppet rätteligen

tillkom annan än Nils-Göran. Genom att Nils-Göran tillgodogjorde sig beloppet från-

hände han den berättigade densamma skulle han kunna dömas för olovligt förfogande.

3.7 NJA 1993 s 274

Markku har den 24 jan 1991 gjort ett uttag om 3 000 kr från sitt sparkonto hos Nord-

banken. Sparkontot disponerades med bankbok. När kassörskan gjorde en notering om

uttaget i Markkus bankbok har hon gjort en felläsning av föregående saldo, hon läste

”trean” som en ”åtta”, varigenom hon gjorde en felaktig bokföring i bankboken och

saldot efter uttaget om 3 000 kr kom att bli 50 000 kr högre än vad det skulle ha varit.

Markku hade således egentligen en behållning om ca 30 000, som efter den felaktiga

noteringen av kassörskan kom att bli ett saldo över 80 000 kr. Det har däremot inte i

bankens egna noteringar (kontots saldo) influtit någon motsvarande felaktighet. Markku

har efter den felaktiga noteringen i hans bankbok förmått en postkassörska att till ho-

nom utbetala 50 000 kr, vilket lett till att hans konto övertrasserats med 45 515 kr.

HD anger i domskälen att den straffrättsliga rubriceringen av felaktigt uttag hos

penninginrättning tidigare har prövats (NJA 1954 s 464). Målet rörde i det fallet en

felaktig kreditering av ett postgirokonto, som kontohavaren senare tillgodogjorde sig.

Gärningsmannen friades från ansvar för bedrägeri och dömdes istället för olovligt för-

fogande. I förevarande fall har kontot däremot aldrig oriktigt tillförts några medel. Det

begärda uttaget om 50 000 kr förutsatte således en övertrassering. Genom att Markku

presenterat bankboken för postkassörskan har han givit sken av att täckning funnits på

kontot. Härigenom har han vilselett och förmått henne att göra den felaktiga utbetal-

ningen. Liksom underdomstolarna finner HD att Markku skall dömas till ansvar för be-

drägeri.

Slutsats. Detta är ett fall där något belopp i realiteten aldrig krediterats kontot och

det har därmed inte funnits någon behållning på kontot som motsvarar uttaget. Det

fanns därmed ingen egendom, vare sig individualiserad eller ej, som någon annan kunde

berövas rätten till. Här utgjordes istället den brottsliga handlingen av själva vilseledan-
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det om att gärningsmannen haft en fordran, motsvarande det av misstag i bankboken

bokförda beloppet, gentemot banken.

3.8 NJA 1994 s 480

Den 1 augusti 1989 har Seija av misstag insatt 46 000 kr på kommanditbolaget Svenska

Proffs Ljud och Bildtekniks (bolaget) postgirokonto. Den 26 oktober 1989 har Clarence,

som är ställföreträdare för bolaget, med insikt om att beloppet felaktigt tillförts bolagets

konto uttagit behållningen om 46 253 kr på kontot, på ett postkontor i Stockholm. Cla-

rence har vitsordat de faktiska omständigheterna och tillagat att han förvarade de uttag-

na pengarna i ett kuvert i sin skrivbordslåda. När han sedan av postgirokontoret anmo-

dades att återinsätta 46 000 kr på kontot betalade han med samma pengar som han tagit

ut. Clarence har dock bestritt ansvar, under påstående av att hans förfarande inte varit

brottsligt, eftersom han inte haft egendom i sin besittning. Tingsrätten ansåg att belop-

pet får anses ha varit i hans besittning och dömde honom till ansvar för olovligt förfo-

gande. Ingen utförligare motivering gavs angående besittningen. Hovrätten fastställde

tingsrättens dom. Målet avgjordes av HD efter huvudförhandling.

I domskälen upptas att det i fallet aktuella handlandet sedan lång tid bedömts som

olovligt förfogande i praxis (NJA 1947 s 8, 1954 s 464). Även den allvarligare brottsru-

briceringen bedrägeri har tillämpats, men då i fall där förhållandena har skilt sig ifrån

dem som nu är för handen (NJA 1992 s 763, 1993 s 274). Det påpekades att handlandet

aldrig har ansetts straffritt. Clarence hävdar att praxis strider mot det förbud mot analo-

gisk lagtillämpning, som straffrättens legalitetsprincip uppställer, och att han måste an-

ses som straffri. HD anför att det av legalitetsprincipen138 följer att ett straffbud inte får

tillämpas analogiskt, men däremot utgör den inget hinder mot att ett straffbud tolkas

enligt vedertagna grundsatser, så att dess rätta mening utrönas. En sådan tolkning måste

dock ske med försiktighet och en tolkning som vunnit hävd i rättspraxis bör inte frångås

utan tungt vägande skäl.

HD konstaterar att endast innehavaren av ett postgirokonto samt behörig ställfö-

reträdare har möjlighet att förfoga över belopp som, vare sig riktigt eller oriktigt, har

krediterats ett konto. Clarence får därmed, såsom ställföreträdare för bolaget, anses ha

                                                
138 En princip som innebär att ingen kan straffas för en gärning, som inte var straffbelagd när den företogs
och inte dömas till straff som inte var föreskrivet när brottet begicks.



62

haft en sådan rådighet över medlen i fråga, att de, med normalt språkbruk, kan sägas ha

varit i hans besittning. Vidare anger HD att någon för brottsbalken gällande definition

av begreppet besittning, som strider mot denna uppfattning, inte finns. En analogi med

andra rättsområdens besittningsbegrepp är inte nödvändig. Genom att krediteringen av

bolagets postgirokonto skedde av misstag tillhörde de 46 000 kr aldrig bolaget eller Cla-

rence personligen, utan rätt till medlen har med lagens ord tillkommit annan. HD anger

att på grund av det anförda och i enlighet med HD:s tidigare praxis, som ligger klart

inom gränserna för en tillåten lagtolkning, skall Clarence fällas till ansvar för olovligt

förfogande.

Slutsats. Angående detta rättsfall anger Jareborg att om HD ansett att besittning

till postgirokonto är möjlig, bör man även kunna anses ha besittning till medel som fel-

aktigt krediterats ett vanligt bankkonto, även om han personligen inte anser att besitt-

ning i sådant fall är möjlig.139

Genom detta rättsfall kan man utläsa att besittningsbegreppet fortfarande är starkt

knutet till fysiska objekt, eftersom HD anger att Clarence anses ha haft en sådan rådig-

het över medlen så de kan sägas ha varit i hans besittning. Det är inte så att medlen har

varit i hans besittning, utan genom rådigheten över medlen kan de sägas ha varit i hans

besittning. Rättsfallet ger en indikation på att besittningsbegreppet skall utvidgas, till att

även innefatta och jämställa rådighet med besittning, och därmed skulle medel innestå-

ende på konto, som man har möjlighet att råda och förfoga över, kunna vara föremål för

besittning. HD anger även att ett straffbud skall tolkas enligt vedertagna grundsatser, så

att dess rätta mening utrönas. Enligt straffrättskommitténs betänkande får gärningsman-

nen aldrig sätta den berättigades rätt i fara – det uppfattas som ett brott mot den berätti-

gades äganderätt.140 Som ovan nämnts avser brottet olovligt förfogande att skydda en

rättighet till viss egendom. HD anser således att det aktuella förfarande faller under

brottsrubriceringen olovligt förfogande och förfarandet är därmed straffsanktionerat.

Wennberg anser att HD:s åberopande att man i praxis tidigare dömt till olovligt förfo-

gande inte är något tyngre argument av principiell natur.141

Det kan även påpekas att HD anser att anledningen till krediteringen inte är av nå-

gon betydelse för bedömningen av om besittning kan anses föreligga eller inte.

                                                
139 Jareborg, N Brotten – andra häftet – förmögenhetsbrotten, 2:a uppl., Lund, 1992, sid. 105
140 SOU 1940:20, sid. 176
141 Wennberg, S Den straffrättsliga bedömningen av felaktiga uttag hos penninginrättningar, Juridiskt
Tidskrift 1994-95, sid. 533
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3.9 RH 1996:60

Kerstin har i egenskap av banktjänsteman på Handelsbanken i Nacka vid ett flertal till-

fällen, under tiden den 2 mars 1989 till den 22 december 1994, åsidosatt sin redovis-

ningsskyldighet och tillägnat sig 386 992 kr. Kerstin har handlat dels på egen hand, dels

medelst vilseledande av annan bankpersonal, genom att presentera av henne förfalskade

uttagsallegat eller överföringsuppdrag, och därmed förmått bankpersonalen att utföra

uppdragen. Kerstin har överfört 310 101 kr från två bankkunders konton till sitt eget och

hennes mans konton, 31 325 kr från två bankkunders konton samt 76 891 kr från ban-

kens omkostnads- och förskottskonton till de ovan nämnda kundkontona för att täcka

bristerna. Kerstin erkände gärningarna. Kerstin dömdes till ansvar för förskingring i

såväl tingsrätt som hovrätt.

Slutsats. I domskälen återfinns ingen diskussion angående besittningen. När

brottsrubriceringen för de genomförda transaktionerna var förskingring, vilket inklude-

rar rekvisitet ”anförtrotts egendom i besittning för annan”, måste hon därmed ha ansetts

besitta de medel som hon tillägnat sig. Det framkommer dock inte vid vilken tidpunkt

som hon besuttit dem, om det varit vid tidpunkten för transaktionerna, när beloppet kre-

diterats hennes konto eller först när uttag från hennes konto skett och hon därmed

(eventuellt) erhållit kontanter.

3.10 RH 1996:76

Göran hade firmateckningsrätt i bolaget LGF Maskinimport AB. Den 7 december 1990

tog Göran ut 145 000 kr från bolagets konto. Han använde pengarna för sitt eget bruk.

Tingrätten fann att det var uppenbart att Göran insett att han haft att redovisa pengarna

till bolaget, men att han genom att tillägna sig beloppet har åsidosatt vad som ålegat

honom för att kunna fullgöra denna redovisning. Tingsrätten ansåg att han genom sitt

förfarande gjort sig skyldig till förskingring. Hovrätten ogillade dock åtalet, med moti-

veringen att Göran inte fått egendom i besittning för annan med skyldighet att redovisa

för den, utan han har istället tagit ut pengarna för egen räkning.

Slutsats. Tingsrätten fann att Göran gjort sig skyldig till fordringsförskingring.

Hovrätten anser att han tagit ut pengar för egen räkning. Som ovan redovisats kan an-

svar för förskingring inte föreligga om man erhållit egendom för egen räkning. Men har
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Göran verkligen erhållit dem, har han inte tagit sig rätt? Jag anser att det ur hovrättens

domskäl är svårt att utläsa när själva besittningen uppkommer, men utifrån hovrättens

slut bör det vara vid själva uttaget. Leijonhufvud och Wennberg anser att domen inne-

bär att mannen inte fått de uttagna pengarna i besittning för annan, utan snarare i strid

med avtal. Vidare anför de att besittning till medlen inte förekom förrän uttaget gjor-

des.142 Holmqvist anger att detta rättsfall kan tolkas så att en styrelseledamot och del-

ägare, som inte sköter någon medelsförvaltande uppgift, inte kan göra sig skyldig till

förskingring av pengar, som genom missbruk av firmateckningsrätten uttagits för privat

bruk, bland annat därför att någon grund för redovisningsskyldighet inte föreligger.

Därmed inte sagt att ett sådant förfarande inte är straffsanktionerat, det kan fortfarande

röra sig om trolöshet mot huvudman.143

3.11 Hovrätten för västa Sverige, B 159-96

Tillman, kontorschef vid ett av Sparbankens kontor, har under sitt arbete genomfört

flertalet uppseendeväckande och därtill olagliga förfaranden. Stämningsansökan inne-

höll sammanlagt 17 åtalspunkter. Tillman har dels gjort uttag om 59 900 kr från ett

konto i banken tillhörigt Jan, dels gjort uttag om sammanlagt 1 759 279 kr från ett ban-

ken tillhörigt avräkningskonto samt dels, medelst brukande av falsk handling, uttagit ett

belopp om sammanlagt 394 076 kr från konto tillhörande Viva i Göteborg AB. Tillman

har sedan tillägnat sig en del av dessa medel personligen, medan andra transaktioner har

skett för att ”täcka” tidigare olovliga uttag. Tingsrätten fann att samtliga ovannämnda

förfaranden skulle bedömas som förskingring.

Hovrätten uttalar att det för att fälla någon till ansvar för förskingring krävs att

denne bland annat fått egendomen i fråga i sin besittning. Frågan blir därmed om Till-

man har haft sådan besittning till de kontomedel som nämns i gärningspåståendet och

om det i detta sammanhang är någon skillnad mellan ett kundkonto och ett av bankens

egna konton. Hovrätten hänvisar till ovannämnda rättsfall NJA 1994 s 480, där HD fann

att innehavaren av ett postgirokonto har en sådan rådighet över medlen på kontot att de,

med normalt språkburk, kan sägas vara i hans besittning och att det inte finns någon för

brottsbalken gällande definition av begreppet besittning som strider häremot. Hovrätten

                                                

142 Leijonhufvud, M och Wennberg, S Brott och straff i affärslivet, Stockholm, 2000, sid. 72
143 Holmqvist L m fl, Brottsbalken – en kommentar Del I, 10:1, Göteborg, 2000, sid. 538
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anger att på motsvarande sätt bör Jan anses ha varit i besittning av medlen på sitt konto

hos banken. ”Oavsett om även Tillman kan sägas ha haft besittning till kontomedlen,

saknas därför förutsättningar att bifalla åtalet för förskingring i denna del.” Vad hovrät-

ten här åsyftar anser jag inte stå helt klar, men det bör vara att Tillman inte fått egendo-

men i sin besittning (ensambesittning) och medlen finns då fortfarande i Jans besittning.

Som nämnts ovan kan förskingring inte ske av egendom som gärningsmannen och den

berättigade besitter tillsammans. Eftersom åklagaren inte yrkat ansvar för något annat

förmögenhetsbrott än förskingring, är hovrätten förhindrad att göra någon vidare pröv-

ning. Åtalet i denna del ogillades därmed.

Tillman har genom sin tjänst som kontorschef i banken haft rätt att beordra utbe-

talningar från bankens egna konton. Den rådighet över medlen på dessa konton, som

enligt vad som upplysts i målet har tillkommit Tillman, skiljer sig enligt hovrättens be-

dömning inte på något avgörande sätt från den rådighet som HD i NJA 1994 s 480 har

tillagt innehavaren av ett kundkonto. Att Tillman inte haft en fri förfoganderätt, utan har

haft att handla enligt vissa instruktioner, saknar följaktligen betydelse i sammanhanget.

Hovrätten anser därför att han har haft besittning till medlen på aktuellt avräknings-

konto. Att även andra banktjänstemän kan ha haft medlen på avräkningskontot i sin be-

sittning utesluter inte förskingringsansvar för Tillman. Brottet är att anse såsom grovt.

Vad gäller kontot tillhörande Viva i Göteborg AB hänvisas till ovan anförda ar-

gumentation, med den slutsatsen att bolaget anses ha haft besittning till medlen på det

ifrågavarande bankkontot. Genom förhör med bolagets styrelseledamöter framgår att

bolaget hade givit Tillman i uppdrag att handha bolagets löpande verksamhet. Bolaget

utfärdade däremot ingen fullmakt för honom. Tillman saknade således möjlighet att

gentemot banken och andra utomstående personer legitimera sig som företrädare för

bolaget. Härtill kommer att bolagets firmatecknare hela tiden behöll möjligheten att

förfoga över medlen på bankkontot. Enligt hovrätten kan Tillman under sådana förhål-

landen inte anses ha fått en sådan självständig besittning till bolagets medel på bank-

kontot som krävs för förskingringsansvar. Åtalet kan därför inte bifallas.

Slutsats. Genom detta rättsfall kommer vikten av att gärningsmannen måste ha

självständig besittning över förskingringsobjektet, för att förskingring skall kunna ske,

fram. Detta uttalande innebär att hovrätten undgår diskussionen angående bankens (ge-

nom Tillman) eventuella besittning till medlen på kontohavarens konto, genom att

framhäva att gärningsmannen måste ha självständig besittning till förskingringsobjektet.

Det framhålls att det är kontohavaren samt behörig företrädare som anses kunna vara



66

besittare. Någon som således går utanför sig behörighet och förfogar över medel anses

inte vara besittare.

3.12 Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 273-01

Åtalet i detta fall rör grov förskingring. Ann-Louise har sedan 1985 varit anställd på

planeringsavdelningen vid Hässleholms kommunkontor. Hennes arbetsuppgifter har

bland annat bestått i att administrera, bokföra och betala leveransfakturor som är hän-

förliga till kommunens planeringsavdelning. Ostridigt i målet är att Ann-Louise vid 58

tillfällen, under tiden juni 1996 till och med april 2000, olovligen utfört betalningar till

sig personligen, eller till konton som hon har disponerat, och därmed tillägnat sig 853

459 kr.

Ann-Louise hade förtroendet att ensam svara för Planeringskontorets utbetalning-

ar och tingsrätten finner att det då ligger i sakens natur att det med ett sådant förtroende

följer en skyldighet för Ann-Louise att gentemot sin arbetsgivare kunna redovisa de

ekonomiska transaktioner som företagits. Beträffande frågan, om hon haft de medel som

hon betalade ut till sig själv i sin besittning, anför tingsrätten att kravet på besittning i

förskingringssammanhang ursprungligen var ett krav på faktisk, fysisk besittning till en

viss egendom. Under de senaste decennierna har den tekniska utvecklingen medfört att

betalningstransaktioner i flertalet fall genomförs på elektronisk väg. På så sätt har den

fysiska överföringen av sedlar och mynt blivit ersatt. Denna utveckling har också haft

betydelse för synen på besittningskravet vid förskingringsbrott. Det är, enligt tingsrät-

tens uppfattning, inte en nödvändig förutsättning för att ansvar för ett sådant brott skall

kunna komma i fråga att en gärningsman skall ha tagit fysisk befattning med de medel

som han eller hon till exempel tillägnar sig. Ann-Louise har inte tagit någon fysisk be-

fattning med de medel som det nu är fråga om. Frågan är om hennes befattning ändå

kan anses vara sådan att besittningskravet kan bedömas som uppfyllt. Hennes arbets-

uppgifter har inneburit att hon kunde beordra utbetalning av kommunens medel. Hon

kunde ange vilket belopp som skulle betalas ut och till vem detta skulle betalas. Ting-

rätten anger att hennes ställning och arbetsuppgifter kan jämföras med det förhållande

privatpersoner har till sina bankmedel och med ett sådant betalningsuppdrag som många

privatpersoner lämnar till sin bank varje månad för att få sina räkningar betalda. På

samma sätt som privatpersoner får anses ha besittning till de medel som finns på hans

eller hennes bankkonto får Ann-Louise anses ha haft besittning till kommunens medel,
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som hon lät betala ut. Att det sedan inte varit kommunens avsikt att hon så fritt skulle

kunna disponera kommunens medel är en annan sak. Det påverkar inte bedömning av

att hon faktiskt hade besittning till de medel som hon lät betala ut till sig själv.

Tingrätten gör således bedömningen att hon dels haft de aktuella medlen i sin be-

sittning, dels varit skyldig att kunna redovisa för dessa. De utbetalningar hon har gjort

till sig själv har inneburit att hon inte kunnat fullgöra sin redovisningsskyldighet och de

har lett till skada för kommunen och vinning för henne själv – hon döms till ansvar för

grov förskingring.

Hovrätten i sin tur fastställer tingsrättens domslut. När hovrätten behandlar frågan

huruvida den i målet aktuella egendomen varit i Ann-Louises besittning eller ej, tar den

upp Holmqvists uttalande om att besittningsbegreppet är konstruerat för fysiska ting och

inte för exempelvis fordringsrätter, såsom banktillgodohavanden. Referatet fortsätter

med att hänvisa till den praxis, RH 1996:60 och 1994 s 480, där gärningsmannen ansetts

vara i besittning av tillgodohavande på bankkonto respektive postgirokonto. Hovrätten

understryker att HD slog fast att tolkningen av besittningsbegreppet föll inom ramen för

tillåten lagtolkning och således inte stred mot legalitetsprincipens förbud mot analogisk

tillämpning av straffbud. Hovrätten finner, mot bakgrund av den betydelse som HD

givit besittningsbegreppet och med beaktande av vad tingsrätten anfört i frågan, att

Ann-Louise genom den behörighet hon haft att på egen hand sköta utbetalningar från

kommunens konto får anses ha ägt sådan rådighet över de medel som omfattas av åtalet

att hon har haft medlen i sin besittning. Att även andra personer haft samma behörighet

som Ann-Louise, att förfoga över kommunens medel, föranleder inte annan bedömning.

Hovrätten finner liksom tingsrätten att hon innehaft medlen med redovisningsplikt och

åtalet för förskingring skall därmed bifallas.

Hovrättspresidenten Bo Broomé och hovrättsrådet Lars Elmqvist var av skiljaktig

mening. De anser att det ter sig fullt rimligt att, inom ramen för legalitetsprincipen, an-

passa kravet på besittning till den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Men de anser

dock att den typ av fall som är aktuellt i detta mål redan är kriminaliserat genom den

relativt nya lydelsen i 9 kap 1 § 2 st. i BrB, datorbedrägeri, det vill säga att någon olov-

ligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan

liknande automatisk process. Det finns därmed inte något påtagligt behov av att mjuka

upp besittningskravet för förskingring genom domstolspraxis, när medel innestående på

konto redan omfattas av 9:1 BrB. Därmed anser de skiljaktiga att övervägande skäl talar

för att besittningskravet inte skall anses vara uppfyllt för den som, i likhet med Ann-
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Louise, har haft behörighet att på elektronisk väg utanordna betalningar från ett av ar-

betsgivaren disponerat konto och hon kan därmed inte dömas för förskingring. De skilj-

aktiga anser däremot att Ann-Louise gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman, men

det är något som jag lämnar därhän.

Slutsats. Det framkommer även i detta mål att själva besittningsbegreppet är

starkt förknippat med fysiska ting, eftersom domstolarna anger att en rådighet över

egendom kan jämställas med besittning till egendom. Jag anser, liksom tingsrätten an-

fört, att kravet på besittning borde kunna anpassas till den tekniska och ekonomiska

utvecklingen, vilket ger en möjlighet att frikoppla besittningsbegreppet, till att inte läng-

re enbart omfatta fysisk individualiserad egendom, utan även fordringsrätter. Att vidga

besittningsbegreppets räckvidd på ett sådant sätt kan dock motverka konsekvensen i

rättstillämpningen, eftersom medel innestående på konto inte tidigare ansetts kunna vara

föremål för besittning och därmed inte gått under stöldansvar. Skall ett utvidgande av

begreppet omfatta alla slags fordringsrätter, eller endast tillgodohavande hos penningin-

stitut såsom banker?

3.13 Göta hovrätt, B 215-01

Målet rör Gudrun, som sammanlagt erhållit drygt 830 000 kr, genom vilseledande om

att hon varit ombud för och handlat på uppdrag av numera avlidna Karin samt i vissa

fall genom att förete förfalskade uttagskvitton förmått företrädare för Föreningsspar-

banken att till henne utbetala medel från Karins bankkonton och fondkonton. Hovrätten

tar i domskälen upp frågan huruvida förfarandet kan utgöra förskingring. Hovrätten

hänvisar till doktrin (Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, 1996, sid 107) och praxis

(NJA 1984 s 656) och fastslår därmed att besittningsbegreppet avser fysiska ting och

inte fordringar. Ett banktillgodohavande kan således inte bli föremål för besittning och

Gudrun kan därmed, eftersom hon vid samtliga uttag beordrat överföringar och inte

erhållit fysiska kontanter i sin hand, inte anses ha gjort sig skyldig till förskingring.

Slutsats. Jag vill påpeka att NJA 1984 s 656 rörde ett bankkonto med motbok och

fallet rörde dessutom utmätning och därmed lagrummen 4:18 och 19 UB att gäldenären

anses vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning, om det inte framgår att

egendomen tillhör annan. Det framkommer i HD:s domskäl att en innehavare av ett lö-

pande skuldebrev, på grund av reglerna om godtrosförvärv och legitimation genom in-

nehavet, är i en klart gynnsammare position gentemot den som vill bestrida hans rätt, än
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vad innehavaren av en bankmotbok, i denna sin egenskap, är. Det är just detta förhål-

lande som utgör ett starkt stöd för ståndpunkten att bankmotbok inte bör anses kunna

vara föremål för besittning i de nämnda lagrummens mening. Situationerna anser jag

inte vara jämförbara. HD gör dock ett uttalande i NJA 1984 s 656 gällande bankkonton

utan bankmotbok och det är att det torde vara klart att tillgodohavanden på ett mot-

bokslöst konto inte kan vara föremål för besittning i den mening som avses i 4:18 och

19 §§ UB. Jag anser att detta uttalande inte är så pass tydligt att det bör vara avgörande

och således vägledande i frågan huruvida banktillgodohavanden skall anses kunna vara

föremål för besittning eller inte. Tilläggas kan även att de fall i vilka besittning till

banktillgodohavanden ansetts föreligga (genom rådigheten över medlen) är åtminstone

fem till antalet.

4 ANALYS

4.1 Medel innestående på konto

Kan normalitetsgrundsatsen; att innehavaren av en sak skall åtnjuta rättsordningens

skydd så länge saken befinner sig i ett läge som innefattar en bruklig eller eljest normal

placering av saken, appliceras även på ett banktillgodohavande? Idag kan vi förutsätta

att i princip alla, såväl fysiska som juridiska personer, är innehavare av minst ett bank-

konto. Eftersom vi har frångått kontanthanteringen i avsevärd mån; skulle därmed en

tillgång i form av medel innestående på ett konto inte kunna anses ha en normal placer-

ing? Vi nyttjar sedan vårt tillgodohavande efter tycke och smak. Vissa använder uteslu-

tande kontanter som betalningsmedel, vilka de erhåller genom att realisera hela eller del

av sin fordring gentemot banken genom kontantuttag på bankkontor eller från uttags-

automater. Andra använder i princip aldrig kontanter som betalningsmedel, utan betalar

istället i affär direkt med bankkort och betalar räkningar via privatgiro eller internet. Det

kan framhållas att enligt SOU 1998:14 kan betalning erläggas genom förfogande över

medel på konton (bokpengar). Skulle man inte kunna säga att det förmögenhetsvärde,

som bokpengarna motsvarar, innehar en normal placering såsom medel innestående på

konto? I princip har alla betalningsmedel, kontanter eller bokpengar, sitt ursprung från

just medel innestående på konto.
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Normalitetsgrundsatsen föreskriver dock att det aktuella som placerats är en sak,

vilket skulle innebära någonting fysiskt. Men utgår vi ifrån det tidigare citerade uttalan-

det; att besittning allmänt betecknas som ett faktiskt maktförhållande mellan ett subjekt

(kontohavaren) och ett objekt (kontot i sig) och att maktförhållandet är ett uttryck för att

personen (kontohavaren) har möjlighet att råda över objektet144, borde även andra för-

mögenhetsobjekt än just fysiska objekt åsyftas. Rådighet borde inte förutsätta att ob-

jektet som man råder över är av fysisk beskaffenhet. Det kan dock konstateras att de

flesta av de straffrättsliga författarna anger ett tydligt ställningstagande: medel innestå-

ende på konto, en fordringsrätt, kan inte besittas, detta med hänvisning till att besitt-

ningsbegreppet är konstruerat för fysiska ting. Dahlqvist är dock av avvikande mening

och anger att ”innehavaren av ett postgiro- eller bankkonto och behörig ställföreträdare

för denne anses ha besittning till kontot.”145

4.2 Förskingring

Kriminaliseringen av fordringsförskingring har skett i syfte att ge skydd i alla situatio-

ner, där någon är skyldig att respektera värdet av anförtrodd egendom.146 Är inte en

fordringsrätt att anse som egendom och därmed skyddsvärd? Enligt SOU 1940:20 bör

alla förmögenhetsobjekt, vilka överhuvudtaget kan vara föremål för besittning, kunna

utgöra förskingringsobjekt och inte enbart lösa saker.147 Kan inte fordringsförskingring

ske av medel innestående på konto, då den egendom som i ett sådant fall är föremål för

förskingringen inte behöver vara individualiserad egendom? Jareborg anger att det

krävs att den redovisningsskyldige erhållit viss individualiserad egendom i sin besitt-

ning och det räcker egentligen inte att ett belopp krediterats ett bankkonto. Besittning

måste verkligen ha uppkommit och när någon satt in pengar på ett konto hos en bank

har kontohavaren, enligt Jareborgs mening, inte besittning till något, utan bara en ford-

ringsrätt mot banken.148 Men brottet begås egentligen inte genom förfogande över just

den mottagna  egendomen utan det är ju faktiskt själva värdet av egendomen som för-

skingras.

                                                
144 Holmqvist L m fl, Brottsbalken – en kommentar Del I, 10:1, Göteborg, 2000, sid. 565
145 Dahlqvist A-L & Holmqvist R, Brotten i näringsverksamhet, 2004, sid. 188
146 Jareborg, N Brotten – andra häftet – förmögenhetsbrotten, 2:a uppl., 1992, sid. 152
147 SOU 1940:20, sid. 174
148 Jareborg, N a.a. sid. 109
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Straffrättskommittén anger att med redovisningsskyldigheten, som följer vid an-

svar för fordringsförskingring, följer ett åliggande att kontinuerligt handhava den anför-

trodda egendomen såsom ett främmande värde och att inte vid någon tidpunkt under

rättförhållandets bestånd sätta den berättigades rätt i fara – det uppfattas som ett brott

mot den berättigades äganderätt.149 Den redovisningsskyldige får antigen se till att alltid

upprätthålla sin betalningsförmåga (kontinuerlig likviditet och soliditet) eller säkerställa

den berättigades rätt genom att hålla anförtrodda medel avskilda från sin egen förmö-

genhet. Ett förslag på hur detta avskiljande kan ske ges: insättning i bank i den berätti-

gades namn. Ett sådant förfarande skulle, enligt kommittén, kunna utvidgas till att även

företas när till exempel en advokat skall hålla anförtrodda medel avskilda för ett flertal

klienter och insättning skall ske till ett gemensamt klientkonto. Enligt kommitténs ytt-

rande torde det vara tillräckligt att ”de individuella tillgodohavandena framgå av han-

delböckerna”.150

Holmqvist anger att besittningsbegreppet har fått allt mindre betydelse för förtro-

endebrotten, eftersom många betalningstransaktioner verkställs utan förmedling av

sedlar och mynt och därmed utan att betalaren anförtrotts några pengar i sin besittning.

Utgår man ifrån detta synsätt innebär det att det ”område” inom vilket en ställföreträda-

re kan begå brottet förskingring minskas avsevärt. En ställföreträdare, som erhållit be-

hörighet och befogenhet att göra utbetalningar från sin uppdragsgivares bankkonto, får

därmed egendom i besittning för annan först när han tagit ut kontanter från bankkontot.

Skulle uppdragstagaren föra över pengar från uppdragsgivarens konto till sitt eget eller

genomföra en betalning av personliga räkningar från uppdragsgivarens konto, utan att

ha fått några fysiska kontanter i sin hand, uppfyller handlingarna således inte rekvisiten

för förskingring. Om ett banktillgodohavande, en fordringsrätt, enligt straffrätten skulle

kunna besittas, innebär det att ställföreträdaren erhåller besittning till huvudmannens

tillgodohavande redan vid tidpunkten för bemyndigandet och därmed kan ställföreträda-

ren även hållas ansvarig för det fall att han förskingrar medel utan att bokstavligen ha

tagit ut dem som kontanter från kontot. En besittningskränkning uppkommer då när ett

obehörigt uttag sker från bankkontot och därav följer att stöldansvar aktualiseras. Dokt-

rinen pekar på att det istället för förskingring snarare handlar om ett obehörigt uttag

                                                
149 SOU 1940:20, sid. 176, 190
150 SOU 1940:20, sid. 177



72

från ett bankkonto eller en obehörig indrivning av kontohavarens fordran mot banken

och istället bör bedrägeri eller s.k. datorbedrägeri aktualiseras.151

Om en transaktion sker utan att någon utomstående person är inblandad, till ex-

empel genom att en ställföreträdare beordrar en överföring, från huvudmannens bank-

konto till sitt eget, via internet. Är inte detta en sådan situation som brottet förskingring

är till för att motverka? Som ovan angivits är syftet med lagstiftningen att den som

mottagit egendom inte skall sätta den berättigades rätt, till den mottagna egendomen

eller värdet av den mottagna egendomen, i fara. Att gå till väga såsom ovan nämnda

ställföreträdare gjort anser jag är ett förfarande som faller under förskingringsbrottet,

eftersom ställföreträdaren genom att tillägna sig medlen åsidosätter vad han har att

iaktta för att kunna fullgöra sin skyldighet att redovisa för den mottagna egendomen

(upprätthålla kontinuerlig likviditet).

Med datorbedrägeri menas att någon genom att lämna oriktig eller ofullständig

uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt, olovligen påver-

kar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande au-

tomatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon

annan.152 Kan detta stämma in på situationen som nämnts ovan? Enligt 9:2 2 st BrB

räcker det med att gärningsmannen olovligen påverkar en automatisk process av något

slag. Är en betalning via bankens internettjänst en sådan automatisk process? Enligt

lagförarbetena framgår det att en olovlig påverkan skulle kunna bestå i att en gärning

riktas mot en varuautomat, penningautomat eller liknande mekanisk anordning. Som

grund för den straffrättsliga bedömningen skulle i så fall ligga att gärningsmannens

olovliga åtgärd innebär att den automatiska processen presterar en tjänst eller vara som

inte motsvarar den som gärningsmannen presterar.153 Men om gärningsmannen beordrar

en betalning av en personlig räkning á 1000 kr och 1000 kr debiteras huvudmannen

konto, är prestationerna då inte att anse som motsvariga, även om gärningsmannen inte

hade tillåtelse att betala personliga räkningar med huvudmannens medel. Jag kommer

inte vidare att beröra frågan huruvida nämnda förfarande kan anses vara datorbedrägeri,

men jag anser att det varit befogat att uppta till diskussion.

                                                
151 Holmqvist L m fl, Brottsbalken – en kommentar Del I, 10:1 Göteborg, 2000, sid. 531, 9:1 och 2 BrB.
152 9 kap. 1 § 2 st. BrB
153 Silvander, J Kan nya begrepp beträffande datarelaterade straffvärda förfaranden inrymmas inom ra-
men för traditionell strafflagstiftning? sid. 126 f
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4.3 Olovligt förfogande

Det kan konstateras att när en inbetalning av misstag har krediterats ett konto och kon-

tohavaren av detsamma tillägnat sig medlen har han dömts för olovligt förfogande.

Holmqvist och hennes författarkollegor kritiserar ovannämnda praxis, dels genom att de

anser att legalitetsgrundsatsen måste gälla, dels genom kravet på konsekvens i rättstill-

ämpningen. Det går inte att i enbart vissa fall anse att ett banktillgodohavande kan be-

sittas, medan man i andra bedömer det som omöjligt. De påpekar även att om man kan

besitta medel innestående på konto, vilket ansetts vara möjligt i vissa fall, borde dom-

stolen inte lägga så stor vikt vid det faktum att gärningsmannen tagit ut pengarna från

kontot och erhållit dem i fysisk form. Den handlingen; att göra ett kontantuttag, borde

inte ha någon betydelse vid bedömning av brottet, eftersom det endast innebär en för-

flyttning av medlen inom gärningsmannens besittning.154

Jareborg anser att även om någon slags ”besittning” kan påstås föreligga till medel

som felaktigt krediterats ett bankkonto, är det svårt att se att en sådan rättstillämpning

stämmer överens med lagens krav. Det finns ju ingen individualiserad egendom som

brottet hänför sig till, utan bara en fordringsrätt mot banken.155 Han anser att det borde

krävas att gärningsmannen verkligen fått pengar (kontanter) i sin besittning, för att han

skall kunna dömas för olovligt förfogande. Han påpekar även att förutsättningarna för

bedrägeri kan vara för handen, när en begäran om att utfå de felkrediterade medlen kan

innebära ett vidmakthållande av en villfarelse.156 Om A:s bankkonto har krediterats av

misstag och A begär att få sitt tillgodohavande utbetalt, indicerar A att han har ett till-

godohavande motsvarande det aktuella saldot. Om det kan bevisas att bankkassörskans

(B:s) felaktiga uppfattning, om att A:s tillgodohavande inkluderar det av misstag kredi-

terade beloppet, förstärks eller vidmaktshålls genom att A begär att få sitt tillgodoha-

vande utbetalt, kan A dömas för bedrägeri. Det borde dock vara svårt att bevisa ovan-

stående förhållande. B förutsätter antagligen redan innan begäran om uttag sker att tidi-

gare noteringar angående A:s tillgodohavande är korrekta och har A:s förfrågan om ut-

betalning verkligen vilselett B?157

                                                
154 Holmqvist L m fl, Brottsbalken – en kommentar Del I, 10:4, Göteborg, 2000, sid. 569
155 Jareborg, N Brotten – andra häftet – förmögenhetsbrotten, 2:a uppl., Lund, 1992, sid. 105
156 Jareborg, N a.a. sid. 105
157 Jareborg, N a.a. sid. 198
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4.4 Rättspraxis

Av genomgången rättspraxis, doktrin och förarbeten kan jag konstatera att frågan, huru-

vida besittning av medel innestående på konto kan förekomma eller inte, inte haft ett

entydigt svar. Det framstår som om författarna till doktrinen har något svårare att godta

möjligheten att besitta ett banktillgodohavande än vad rättsinstanserna verkat ha. Jag

anser dock att HD och hovrätterna framkommit med några tydliga argument för varför

detta skall vara möjligt. Det ligger inte utanför det straffrättsliga besittningsbegreppet

att inbegripa någonting som enligt normalt språkbruk kan sägas var i någons besittning.

Wennberg skriver i en artikel att ”när man skall bestämma kravet på subjektiv täckning

i förhållande till ett juridiskt begrepp i en brottsbeskrivning, har man att beakta att vissa

begrepp, t ex äganderättsbegreppet, existerar i var mans begreppsvärld, medan andra

begrepp är mera utpräglade facktermer och därmed okända för många.”158 Enligt HD:s

uttalande i NJA 1994 s 480: att medlen ”med normalt språkbruk” kan sägas ha varit i

Clarence besittning, bör ge en indikation på att även besittningsbegreppet kan inklude-

ras bland begrepp som ingår i var mans begreppsvärld. Jag antar dock att det finns

många personer som inte vet vad som menas med ”besittning” juridiskt sett, men desto

fler förstår säkerligen fraser som ”han besitter goda kunskaper inom ämnet” och genom

det sistnämnda borde en koppling kunna göras till att besitta är detsamma som att ha –

”han har goda kunskaper inom ämnet”. Skulle en förklaring till någon, som inte innehar

juridiska kunskaper, ges om vilken avgörande betydelse besittning kan medföra, tror jag

att många anser sig, juridiskt sett, besitta sina medel innestående på konto.

Icke att förglömma är att handlingssätt och förfaranden förändras med tiden. Den

tekniska utvecklingen har medfört att betalningstransaktioner i flertalet fall genomförs

på elektronisk väg och således har den fysiska överföringen av sedlar och mynt blivit

ersatt. En sådan utveckling anser jag bör få genomslagskraft även i fråga om synen på

besittningskravet. Har inte förutsättningarna, som besittningsbegreppet till en början

utgick ifrån, förändrats i sådan mån att besittningsbegreppet borde utvidgas till att även

omfatta fordringsrätter? Vid tidpunkten för kriminaliseringen av förskingring och olov-

ligt förfogande förekom knappast ”förfogande” över bokpengar i sådan mån som idag.

Jag anser således inte att ett utvidgande av besittningsbegreppet, så att det även kan in-

nefatta en rådighet som någon har över medel innestående på konto, skulle minska för-

                                                
158 Wennberg, S Villfarelse eller ej – om subjektiv täckning av juridiska begrepp i brottsbeskrivningar,
Juridisk Tidsskrift, 1991-92, sid. 114
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utsebarheten eller motverka konsekvensen i rättstillämpningen. Under tidens gång upp-

kommer det väl alltid perioder där rättstillämpningen måste göra ett vägval och därmed

eventuellt gå emot eller avvika från tidigare rättspraxis. Såsom HD konstaterade i NJA

1994 s 480 bör en tolkning som vunnit hävd i rättspraxis inte frångås utan tungt vägande

skäl. Har inte synsättet, att medel innestående på konto kan anses vara föremål för be-

sittning, vunnit hävd i nutida praxis?

Om den åsikt som framkommer i rättspraxis, att rådigheten över medel inneståen-

de på konto är att jämställa med besittning, skall innefatta alla typer av fordringsrätter

eller enbart den typ av fordringsrätt, kontofordring, som varit föremål för denna uppsats

är däremot oklart. Blir det skillnad i besittningshänseende om det är en fordran mot nå-

gonting annat än ett penninginstitut, såsom ett bensinbolag eller postorderföretag, där

utbudsmöjligheterna till att råda över fordringen inte är lika stora? Denna diskussion

måste jag dock lämna därhän.

4.5 Vem är besittare?

Det framkommer att den som har rådigheten över objektet är att anse som besittare. Så-

ledes krävs inte någon rättighet därtill, utan det är det fysiska innehavet av objektet eller

själva kontrollen/rådigheten över egendomen som är avgörande. Den som erhållit befo-

genhet och behörighet att disponera ett bankkonto anses således besitta detsamma. Ef-

tersom besittning är konstruerat som ett maktförhållande mellan ett objekt och ett sub-

jekt kan även juridiska personer anses vara besittare, även om själva kontrollen utövas

av fysiska personer. Det har även framkommit att flera personer, fysiska som juridiska,

kan ha besittning till en och samma sak. Det framstår dock som om Göransons besitt-

ningsdistinktioner utdrar denna möjlighet, för flera personer att samtidigt vara besittare

(omedelbar, medelbar, osjälvständig och självständig), något längre än vad som görs

inom straffrätten. Inom straffrätten sker en tydligare koppling till det faktiska avståndet

mellan besittaren och besittningsobjektet.
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