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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Domstolen och processrättens funktion i den juridiska organisationen kan 

beskrivas med en analogi som jag för första gången fick bekanta mig med under 

terminskurs fyra. Där liknades domstolen vid en fabrik. In till domstolsfabriken 

kommer råmaterialet i formen av faktiska handlingar eller förhållanden som de 

enskilda medborgarna inte själva kan råda över. Domstolen ska ta råmaterialet, 

bearbeta och omvandla det till en slutprodukt som senare levereras till 

medborgarna. Slutprodukten är domen.  

   Gärningen inom straffprocessen fyller flera funktioner för den produktion som 

sker i fabriken. Det är inledningsvis åklagarens åtal som fungerar som en slags 

inledande arbetsorder för domstolen. Gärningsbeskrivningen kan liknas vid den 

ritning som styr den dom som domstolen ska producera. Åklagaren kan inom 

samma arbetsorder justera gärningsbeskrivningen något, men inte ändra den för 

mycket eftersom det då blir en annan gärning som måste komma in till domstolen i 

sin egen arbetsorder. Domstolens arbete kan ibland innebära att de måste tolka 

åklagarens arbetsorder för att se till att det går att producera den produkt 

åklagaren har beskrivit med det material som domstolen fått.  

   När domstolen väl har producerat sin dom, innebär domens rättskraft att 

domstolen inte kan producera en dom över samma gärning som tidigare har 

behandlats. Domstolen har då förbrukat det råmaterial och följt den arbetsorder 

som åklagaren givit in och slutfört sitt arbete för den specifika gärningen. Om 

åklagaren, målsäganden eller den tilltalade inte är nöjd med den slutgiltiga 

produkten kan de överklaga för att upprepa processen i en ”bättre” fabrik och rätta 

till eventuella fel, eller se om det inte är möjligt att slutprodukten kan bli något 

annorlunda. Däremot kan åklagaren inte komma tillbaka med samma arbetsorder 

och begära att domstolen skapar en ny produkt med samma material. 

   Men hur vet vi om en gärning är samma gärning som åklagaren tidigare har 

åtalat för?  
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    För att sätta den föregående analogin i en rättslig kontext är det åklagarens 

gärningsbeskrivning som sätter ramen för vad brottmålsprocessen i domstolen ska 

komma att handla om enligt 45:4 st. 1 p. 3 Rättegångsbalken (RB). Den påstådda 

gärningen måste därför preciseras så att den tilltalade kan bilda sig en uppfattning 

om vad han har att försvara sig mot. Det är samma gärningsbeskrivning som 

domstolen har att döma över och som hindrar domstolen från att döma den 

tilltalade för en annan gärning än den i gärningsbeskrivningen i enlighet med RB 

30:3. Det väckta åtalet kommer dessutom att hindra åklagare från att väcka åtal 

gentemot den tilltalade om samma gärning samtidigt som rättegången pågår, RB 

45:1 st. 3. 

   Som vi ser får brottmålsdomens rättskraft inte bara rättsverkningar för den 

tilltalade och målsäganden utan påverkar även rättens, åklagarens och 

försvararens arbete. Den gärning som är föremål för rättens prövning kommer, när 

domen vunnit laga kraft enligt 30:9 st. 1 RB, att ge rättskraftseffekter utöver det 

som åklagarens gärningsbeskrivning avsåg.1 

   När det kommer till de perdurerande brottsformerna, det vill säga brottsliga 

handlingar som begås under hela den tid som ett straffbelagt tillstånd pågår, kan 

de vålla speciella svårigheter i och med att perdurerande brottslighet i många fall 

svårligen kan avgränsas i tid och rum. Två exempel på sådana brott är 

egenmäktighet med barn i 7:4 Brottsbalken (BrB) och olika typer av befattning med 

narkotika i 1:1 st. 1 p. 4 och 6 Narkotikastrafflagen (1968:64, NSL). Eftersom dessa 

brott svårligen kan avskiljas i tid och rum kan rättskraftsfrågan, och frågan om vad 

som är samma gärning, bli särskilt svår.  

 

 

  

                                            
 

1
 Nordh, Praktisk process II s. 61. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Fokus i den här uppsatsen kommer att ligga på de processrättsliga principerna 

som styr rättskraft i brottmål, det vill säga åklagarens gärningsbeskrivning, 

begreppet samma gärning och åtalsjustering. För att utveckla mitt resonemang 

kommer jag därför ta upp den diskussion om rättskraft som förts i svensk doktrin 

och fokusera på hur vissa typer av perdurerande brott kan hanteras utifrån ett 

processrättsligt perspektiv. Syftet med uppsatsen är att diskutera och analysera 

den svenska modellen för gärningsbeskrivning, åtalsjustering och rättskraft, det vill 

säga begreppet “gärningen”, som används för att sätta de yttre ramarna för 

brottmålsprocessen och analysera hur dessa fungerar i relation till de 

perdurerande brotten, särskilt narkotikabrott. Ambitionen är att uppsatsen, genom 

att analysera institutet rättskraft och åtalsjustering, kommer att kunna ge en bild av 

hur de perdurerande brottstyperna fungerar i den svenska processrätten. För att 

kunna uppnå syftet med uppsatsen behandlas följande frågeställningar: 

 

 Finns det någon enhetlig tolkning av begreppet “gärning” i reglerna för 

rättskraft, åtalsjustering, åklagarens gärningsbeskrivning och den gärning 

domstolen har att döma över? 

 Vilka tolkningsmodeller finns det för att bedöma vad som är “samma 

gärning” i relation till åtalsjustering och brottmålsdomens rättskraft? 

 Hur bedöms gärningsidentiteten mellan överlåtelse och innehav av 

narkotika i ett processrättsligt perspektiv? 

 

 

1.3   Avgränsningar 

 

Uppsatsen avser inte att analysera reglerna för ne bis in idem (icke två gånger i 

samma sak) i relation till rättskraftsinstitutet. Ne bis in idem och frågan om 

dubbelbestraffning har i ett flertal examensuppsatser diskuterats utförligt och rör i 
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större utsträckning frågan om samma ”brott” än samma ”gärning”.2 Därför kommer 

dessa regler endast att beröras kortfattat. Inte heller syftar uppsatsen till att beröra 

de processrättsliga reglerna för den civilrättsliga rättskraften. En fråga som är nära 

kopplad till åtalsjustering är domstolens utrymme för materiell processledning. Den 

frågan faller dock utanför syftet med denna uppsats och kommer därför inte att 

behandlas ingående.  

  Vid behandlingen av gärningsbeskrivningen och åtalets väckande kommer 

reglerna om enskilt åtal att lämnas åt sidan. Fokus kommer istället att ligga på 

allmänt åtal. 

   Där det är påkallat av rättskraftsfrågan kommer arbetet att behöva befatta sig 

med bland annat reglerna kring resning, frikännande dom och åklagarens 

inskränkning av åtalet. För att inte arbetets röda tråd helt ska försvinna kommer 

dessa regler endast att diskuteras i relation till rättskraften och åtalsjustering.  

   I vissa fall kan det vara på sin plats med en jämförelse av perdurerande 

brottslighet och andra brottstyper. I dessa fall kommer jag kortfattat att beröra 

andra brottsformer än de perdurerande för att klargöra skillnaderna, men utöver 

det kommer jag endast att beröra grov fridskränkning mer ingående. Bland de 

perdurerande brotten kommer jag att fokusera på narkotikabrotten och jämföra 

dessa med egenmäktighet med barn. Övriga perdurerande brott kommer endast 

att nämnas kortfattat som jämförelse vid behov. 

 

 

1.4 Metod och material 

 

Uppsatsen kommer att skrivas enligt den rättsdogmatiska metoden,3 vilket i det här 

fallet innebär att analysen kommer att grunda sig på olika rättskällor och 

därigenom försöka fastställa gällande rätt. Tyngdpunkten i detta arbete kommer 

dels att vara gällande rätt men fokus kommer till stor del att ligga på vilka 

                                            
 

2
 Se bl.a. Träskman, JT 2004/05 s. 872.  

3
 Jareborg, SvJT 2004 s. 4 f. 
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konsekvenser processrättsliga grundprinciper kan ha för straffrättsliga 

överväganden och utformningen av straffbud. 

  Utgångspunkten i den rättsliga analysen kommer att vara innehållet i lagtexten 

som styr rättskraft i brottmål, litispendens, åtalsjustering och brottmålets ramar. 

Fokus kommer därför att ligga på hur begreppet “gärningen” tolkas. Till hjälp för 

denna tolkning kommer jag på sedvanligt sätt att använda mig av förarbeten, 

praxis och doktrin. 

   Då det är påkallat kommer även regler och praxis från den Europeiska 

konventionen för mänskliga rättigheter (EKMR) och Europadomstolen att 

användas. Detta innebär inte i sig ett avsteg från användandet av svensk rätt då 

EKMR är införlivat i svensk rätt genom Lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna och den praxis från Europadomstolen som följer. Det 

mest relevanta för det här arbetet kommer att vara Europadomstolens praxis i 

relation till artikel 6, rätten till en rättvis rättegång. 

 

 

1.5 Disposition 

 

De processrättsliga aspekterna av gärningsbegreppet presenteras under kapitel 2. 

Där kommer även olika tolkningar av gärningsbegreppet inom ramen för 

åklagarens gärningsbeskrivning, rättskraft och åtalsjustering att beröras. Kapitlet 

kommer att inledas med en presentation av gärningsbeskrivningens funktion, 

därefter den gärning som rätten har att döma över. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av åtalsjustering. I kapitel 3 behandlas rättskraften i brottmål med 

fokus på att presentera sätt att bedöma frågan gärningens identitet. Under kapitel 4 

behandlas de perdurerande brottsformerna närmare, inledningsvis generellt och 

därefter specifikt då narkotikabrottet diskuteras närmare. Rättskraftsproblematik 

och praxis berörs för att ge en bild över hur gärningsidentitet behandlas i relation 

till narkotikabrottet. Där jämförs även egenmäktighet med barn och grov 
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fridskränkning för att illustrera problem som kan uppstå med rättskraft i andra 

brottstyper. 

  I kapitel 5 diskuteras de problem som uppstår i bedömningen av 

gärningsidentitet mellan narkotikainnehav och överlåtelse av narkotika. Arbetet 

avslutas med en sammanfattande slutkommentar i kapitel 6. 
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2 Gärningsbeskrivning och åtalsjustering 

2.1 Inledande om gärningsbegreppet 

 

I det här kapitlet behandlas inledningsvis regler kring åklagarens 

gärningsbeskrivning, det vill säga formella krav på gärningsbeskrivningen och 

rättens tolkningsutrymme när det kommer till oklara gärningsbeskrivningar. 

Avslutningsvis behandlas även formella regler som styr hur åklagaren kan ändra 

gärningsbeskrivningen under pågående åtal. 

   Det processrättsliga gärningsbegreppet, i RB 30:3 och 30:9, ska inte förväxlas 

med det straffrättsliga gärningsbegreppet. Där det straffrättsliga gärningsbegreppet 

har för avsikt att placera ett visst klandervärt handlande under en specifik 

brottsbestämmelse, har det processrättsliga gärningsbegreppet primärt ett annat 

syfte. Trots att det numera inte heller går att säga att gärningsbegreppet definieras 

enhetligt ens i processrättslig mening,4 är det övergripande syftet med det 

processrättsliga begreppet att skapa en möjlighet för att straffprocessen ska kunna 

genomföras så effektivt som möjligt.5 

   Det processrättsliga gärningsbegreppet knyter an till reglerna om åklagarens 

stämningsansökan, RB 45:4 st. 1 p. 3. Det avgör vad domstolen har att döma över, 

RB 30:3, samt om åklagaren har möjlighet att utvidga åtalet eller justera det för att 

inkludera samma eller annan gärning, RB 45:5 st. 1 och 3. Gärningsbegreppet 

används även för att beskriva domens rättskraft, RB 30:9, ange ramarna för 

litispendens, RB 45:1 st. 3, och för att reglera hovrättens officialprövning av 

överklagan, RB 51:23 a. Gärningsbegreppet är även kopplat till resning till men för 

den tilltalade RB 58:3, där resning kan tillgripas mot samma gärning och åklagaren 

kan väcka nytt åtal om gärningen skulle vara en annan.  

   I den nya rättegångsbalken, som trädde i kraft 1948, kom gärningsbegreppet 

inledningsvis inte att skilja sig mellan RB 30:3 och 30:9. Det som 

                                            
 

4
 Lindell m.fl. Straffprocessen s. 267 f. 

5
 Welamson, Om brottmålsdomens rättskraft s. 121 f. Även Lindell m.fl. a. a. s. 256.  
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processlagsberedningen diskuterade i förarbetena var snarare allmänna frågor om 

kriteriet för “samma gärning”.6  

   Enligt Welamson leder en ändamålstolkning av dessa regler till slutsatsen att det 

inte är möjligt att ge gärningsbegreppet en enhetlig innebörd ens inom ramen för 

processrätten.7 Welamsons slutsats har under åren vunnit stöd och det är i 

dagsläget etablerat att gärningsbegreppet i RB 30:3 inte har samma innebörd som 

i RB 30:9.8 Slutsatsen kan till viss del även motiveras med tolkning av 

paragrafernas ordalydelser. Där åtalsjustering får ske “beträffande samma 

gärning”, får domstolen inte döma över “annan gärning”.9 

   Grunden för Welamsons tolkning att gärningsbegreppet har olika betydelser, det 

vill säga att de olika reglerna har skilda syften och därför bör tolkas därefter, blir till 

viss del övertygande när vi tar en närmare titt på de specifika reglerna. 

Regleringen i RB 30:3, som avgör brottmålsprocessens yttre ram, har till syfte att 

koncentrera domstolsprocessen samt att ge den tilltalade möjligheter att veta 

vilken gärning som kommer att läggas honom till last och därigenom kunna 

förbereda ett effektivt försvar.10 Åklagarens stämningsansökan fyller ett liknande 

ändamål, vilket talar för att samma gärningsbegrepp ska tillämpas i RB 45:4 st. 1 p. 

3 och 45:5 st. 3. Att det rör sig om samma gärningsbegrepp i RB 30:3 och 45:4 st. 

1 p. 3 är den logiska följden då RB 30:3 stadgar att “Dom må ej avse annan 

gärning än den, för vilken talan om ansvar i behörig ordning förts eller fråga om 

ansvar eljest enligt lag må av rätten upptagas”, eftersom åklagarens 

stämningsansökan är ett av de sätt som talan om ansvar kan föras.11 

   Detta förhållande mellan åklagarens stämning och domstolens bundenhet till 

åtalet är en av grundpelarna i den svenska straffprocessen, det vill säga den 

ackusatoriska principen.12 Principen innebär att rätten inte kan pröva en fråga om 

                                            
 

6
 Victor, Vänbok till Aspelin s. 219, angående SOU 1938:44 s. 342. 

7
 Welamson, a. a. s. 122. 

8
 Se bl.a. Victor, a. a. s. 221, Andersson, Vänbok till Bylund s. 14 f. och Ekelöf m.fl. Rättegång II s. 

142 f. 
9
 Ekelöf m.fl. a. a. s. 143. 

10
 Lindell m.fl. Straffprocessen s. 257 samt s. 269. 

11
 Lindell m.fl. a. a. s. 259. 

12
 Andersson, a. a. s. 11. 
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straffrättsligt ansvar på eget initiativ utan intar en självständig ställning gentemot 

åklagaren. 

  Ändamålet med brottmålsdomens rättskraft är å andra sidan att skydda den 

tilltalade från att åtalas för samma gärning flera gånger.13 Kopplingen mellan 

rättskraftsregeln i RB 30:9 och åklagarens möjlighet att justera åtalet, RB 45:5 st. 

3, blir logisk eftersom åklagaren annars inte skulle ha möjlighet att anpassa åtalet 

till nya uppgifter som framkommer under huvudförhandlingen.14 Dessa nya 

uppgifter skulle annars omfattas av domens rättskraft utan att åklagaren haft 

möjlighet att justera åtalet för domstolens bedömning.  

  Gärningsbegreppets innebörd i 30:9 har getts en vidare tolkning än i 30:3. Detta 

eftersom ramarna för domens rättskraft annars skulle ha varit snävare än det 

processföremål som domstolen har att döma över. Det skulle slutligen leda till att 

en gärning som prövats i en tidigare rättegång återigen kan prövas i en ny, 

varierad form vilket skulle innebära en inskränkning i principen ne bis in idem.15  

  För att illustrera resonemanget om skillnaderna i gärningsbegreppet har Ekelöf 

tagit fram följande så kallade rättskrafts-cirklar, se figur 1 nedan.16 Av detta blir det 

                                            
 

13
 Lindell m.fl. a. a. s. 269 och Welamson, a. a. s. 139. 

14
 Ekelöf m.fl. Rättegång III, s. 253. Se även Lindell m.fl. a. a. s. 274. 

15
 Lindell m.fl. a. a. s. 270. 

16
 Se Ekelöf m.fl. Rättegång II s. 143, Här med tillägget RB 45:4 st. 1 p. 3 och 45:1 st. 3. 
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tydligt hur gränsen mellan de olika gärningsbegreppen skiljer sig åt. Det innebär i 

korthet att den åtalade gärningen och den gärning som domstolen har att döma 

över sammanfaller i den inre cirkeln. Den inre cirkeln är mindre och innefattar 

endast den specifika gärningen. Den yttre cirkeln markerar området för domens 

rättskraft, åklagarens åtalsjustering och litispendens. Den yttre cirkeln illustrerar att 

gärningsbegreppet är vidare än i den inre cirkeln. 

 

 

2.2 Gärningsbeskrivningen 

2.2.1 Formella krav på åklagarens gärningsbeskrivning 

 

Processen i brottmål inleds med att åklagaren inger en stämningsansökan till 

rätten. I stämningsansökan ska det enligt RB 45:4 framgå vem som är tilltalad, vem 

som är målsägande, “den brottsliga gärningen med angivande av tid och plats för 

dess förövande och de omständigheter, som erfordras för dess kännetecknande 

samt det eller de lagrum som äro tillämpliga”, den bevisning som åklagaren avser 

att använda samt de omständigheter som gör domstolen behörig. Domstolen får 

därmed inte döma över annan gärning än den som åklagaren i sin 

stämningsansökan (eller som den slutligen utformas med justering/tillägg) yrkar 

ansvar för, enligt RB 30:3. Inte heller får åklagaren väcka nytt åtal för samma 

gärning som den tilltalade redan är åtalad för, enligt litispendens i RB 45:1 st. 3, 

utan ett sådant åtal ska avvisas på grund av rättegångshinder.  

  Åklagarens gärningsbeskrivning ska innehålla det faktiska händelseförlopp eller 

agerande som ligger den tilltalade till last, och har tillsammans med tids- och 

platsangivelsen till syfte att särskilja den åtalade gärningen från andra handlingar. 

Det räcker därmed inte att endast åberopa en viss straffbestämmelse, utan det är 

den tilltalades faktiska handlande som domstolen har att bedöma.17 Däremot kan 

den påstådda handlingen ofta formuleras med ledning av rekvisiten i en specifik 

                                            
 

17
 Nordh, Praktisk process II s. 33 f. 
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straffbestämmelse och kopplas till den brottsrubricering som åklagaren valt. Det är 

till exempel inte tillräckligt att åklagaren i sin gärningsbeskrivning påstår att “X 

misshandlat Y”, utan åklagaren borde istället formulerar sig så att “X slagit Y med 

knuten näve i ansiktet varpå smärta uppstått”.18 Om det under processen visar sig 

att X istället sparkat Y på benet, kan domstolen inte döma till ansvar för sparken 

om inte åklagaren justerar åtalet. I exemplet finns även uppgifter om av vem och 

mot vem handlingen skett vilket, som tidigare nämnts, också ska ingå i 

stämningsansökan. 

   Utöver ett sådant gärningspåstående behöver åklagaren specificera gärningen i 

tid och rum för att denna ska kunna särskiljas från andra faktiska handlanden. 

Domstolen får inte döma den tilltalade till ansvar för påstådda gärningar där tid och 

plats avviker ifrån vad åklagaren har angett i åtalet, såvida det inte är fråga om 

rena felskrivningar som inte påverkar den tilltalades möjlighet att försvara sig.19 Är 

dock både platsangivelsen och tidsangivelsen felaktig finns det mycket som tyder 

på att åtalet inte kan bifallas, med mindre än att åklagaren genom justering rättar 

till misstaget. Brister i gärningsbeskrivningen ska inte betraktas som 

rättegångshinder utan åtalet ska i sådana fall ogillas.20 

   För vissa brottstyper är det dock svårt att fastställa tids - och rumsaspekten. Det 

gäller främst då åtalet omfattar en serie brottsliga gärningar, som sträcker sig över 

längre tid och har ägt rum på olika platser, eller perdurerande brott som ofta begås 

under en längre tidsperiod.21 Ett exempel är övergrepp inom familjen som ofta 

pågår under längre perioder och där målsäganden i många fall inte kan specificera 

enskilda händelser i tid och rum. I sådana fall kan man tvingas godta en mer 

vidsträckt tids- och platsangivelse än för enskilda påstådda gärningar. Dessa 

lättnader i tids- och rumsangivelser bör godtas för att det överhuvudtaget ska vara 

möjligt att beivra vissa typer av brottslighet, även om det inte är önskvärt ur den 

tilltalades perspektiv. En allt för opreciserad gärningsbeskrivning skulle kunna leda 

                                            
 

18
 Victor, a. a. s. 229 f. 

19
 NJA 2001 not. C 47. 

20
 Nordh, a. a. s. 30. 

21
 Se t.ex. NJA 1991 s. 83, mer om perdurerande brott nedan, se kapitel 4. 
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till att den tilltalades rätt till effektivt försvar, EKMR art. 6:1 kränks.22 En vidare tids- 

och rumsangivelse kan dock beaktas av domstolen inom ramen för 

bevisprövningen då den tilltalade har svårare att försvara sig mot en sådan 

anklagelse.23 Det krävs att domstolen i varje fall gör en intresseavvägning mellan 

hur preciserad gärningsbeskrivningen kan vara i det enskilda fallet och balansera 

detta mot den tilltalades rätt att effektivt kunna försvara sig.24  

   Av gärningsbeskrivningen bör det dessutom framgå vilken subjektiv inställning 

åklagaren väljer att hålla den tilltalade ansvarig för, det vill säga om den tilltalade 

lastas för ett uppsåtligt eller oaktsamt agerande. Att domstolen inte kan döma den 

tilltalade till högre grad av uppsåt än vad som åberopats i gärningsbeskrivningen 

eller vad som framgår av åklagarens brottsrubricering får anses klart.25 Frågan 

som uppstår är dock om den tilltalade kan dömas för ett oaktsamhetsbrott då 

åklagaren enbart yrkat på ansvar för uppsåtligt handlande. Denna fråga kommer 

jag att delvis beröra nedan.26 

   Hur vidsträckt tids- och rumsangivelse som kan accepteras är till stor del 

beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och brottsligheten. Detsamma 

kan till viss del sägas gälla opreciserade gärningsbeskrivningar.  

 

 

2.2.2 Rättvis rättegång och åklagarens gärningsbeskrivning 

 

Den grundläggande principen om den tilltalades rätt till effektivt försvar, EKMR art. 

6:1, och rätten att bli underrättad om grunden och innebörden av de anklagelser 

som är riktade mot den enskilda, EKMR art. 6:3 a, samt rätten att kunna förbereda 

ett effektivt försvar, EKRM art. 6:3 b, kan påverka vilken grad av opreciserade 

                                            
 

22
 Lehrberg, Festskrift till Heuman s. 324 ff.  

23
 Nordh, a. a. s. 30 och t.ex. NJA 2005 s. 712. 

24
 Även åklagaren bör ha detta i åtanke.  

25
 Jfr Victor, a. a. s. 223 och SOU 1938:44 s. 471. 

26
 Se avsnitt 2.3.4.  
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gärningsbeskrivningar som kan accepteras.27 Diesen beskriver huvudregeln med 

att “gärningsbeskrivningen ska vara så preciserad som omständigheterna 

medger”.28 Det innebär att åklagaren ska lägga fram uppgifter på så sätt att den 

tilltalade ska ha fullgoda möjligheter att bemöta dessa, även beträffande sådana 

omständigheter som gör att brottsligheten ska bedömas som grov.29 Det betyder 

dock inte att gärningsbeskrivningen måste vara särskilt detaljerat utformad eller 

vara extremt rik på information.30 Det kan räcka med att uppgifterna lagts fram 

under huvudförhandlingen, där den tilltalade ska ges möjlighet att bemöta dessa. 

Det förutsätter dock att uppgifterna inte helt överraskar den tilltalade och han 

därmed inte kan försvara sig effektivt. Detta hör samman med åklagarens 

skyldighet att inge förundersökningsprotokollet och bevisning till rätten enligt RB 

45:7 och till den misstänktes försvarare enligt RB 23:21 st. 4. 

   Att det inte ställs exakta krav på åklagarens gärningsbeskrivning hör traditionellt 

ihop med åklagarens möjligheter att justera åtalet under processens gång. Frågan 

är dock om inte EKMR 6:3 a har kommit att innebära ett större ansvar för 

åklagaren att på ett tidigt stadium försöka precisera gärningsbeskrivningen mer än 

vad som tidigare avsågs med stämningsansökan.31 Eftersom syftet inte enbart är 

att sätta gränserna för domstolens bedömning, utan också tillvarata den tilltalades 

behov av att förutse det som läggs honom till last, blir gärningsbeskrivningen allt 

viktigare.  

  Enligt Europadomstolen ska den tilltalade ha kunnat tillgodogöra sig det han är 

anklagad för på ett fullständigt och detaljerat sätt för att rätten till ett effektivt 

försvar inte ska anses ha blivit kränkt.32 Vad som är att anse som detaljerad 

information varierar från fall till fall, men den tilltalade bör i vart fall få tillräcklig 

information för att förstå de anklagelser som riktas mot honom.33 Eventuella brister 

                                            
 

27
 Lehrberg, a. a. s. 325. Även Diesen JT 2009/10 s. 506. 

28
 Diesen, JT 2009/10 s. 508. 

29
 Jfr NJA 2003 s. 486. 

30
 Jfr SOU 1938:44 s. 471. 

31
 Jfr, Lehrberg, a. a. s. 318 f. 

32
 Se bl.a. Pélissier och Sassi mot Frankrike p. 52, Mattoccia mot Italien p. 59 och Danelius, 

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 320 f. 
33

 Heuman, JT 2005/06 s. 537. 
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i gärningsbeskrivningen kan senare i processen läkas genom till exempel 

åtalsjustering eller genom ett överklagande där gärningsbeskrivningen 

preciseras.34 Det bör påpekas att det relevanta här är att den tilltalade har 

möjlighet att utforma sitt försvar på ett effektivt sätt. Det kan ske på andra sätt än 

genom en precist utformad gärningsbeskrivning.35 Det kan dock inte anses vara en 

tillfredställande ordning att den tilltalade initialt får minskad möjlighet till ett effektivt 

försvar på grund av oklara gärningsbeskrivningar.  

  Resonemanget ovan leder i sådana fall till att domstolen får en allt viktigare roll att 

materiellt processleda så att den tilltalade kan tillvarata sin rätt till effektivt försvar, 

samtidigt som domstolen inte får vägleda åklagaren i sitt åtal.36 En allt för generös 

processledning skulle frånta brottmålsprocessen sin kontradiktoriska utformning. 

Frågan om rättvis rättegång återkommer även vid diskussionen om åtalsjustering. 

 

 

2.3 Den gärning som rätten har att döma över 

2.3.1 Gärningen enligt RB 30:3   

 

Den gärning som rätten har att döma över är densamma som den gärning som 

åklagaren slutligen yrkar ansvar för enligt gärningsbeskrivningen. Om åklagaren 

senare i processen justerar åtalet, flyttas gränsen för vad processen handlar om, 

och då även den gärning som domstolen har att döma över. Enligt RB 30:3 andra 

meningen är rätten inte bunden av åklagarens rubricering av brottet utan har själva 

fritt att välja under vilken straffbestämmelse som den åtalade gärningen passar in. 

Domstolen är inte heller bunden av åklagarens yrkande, eller den tilltalades 

inställning, i påföljdsfrågan. Rätten ska dessutom ex officio pröva omständigheter 

som påverkar den åtalade gärningens straffbarhet, till exempel nödvärn och 

                                            
 

34
 Jfr Sipavicius mot Litauen p. 31. 

35
 Danelius a. a. s. 322. 

36
 Heuman, Festskrift till Wennberg s. 110. 
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återfall.37 Av förarbetena till RB framgår, som tidigare nämnts, att rätten är 

förhindrad att självständigt döma till ansvar för svårare grad av subjektivt ansvar än 

det som åklagaren yrkar.38 Det innebär att rätten är förhindrad att döma den 

tilltalade till ansvar för misshandel då åklagaren endast yrkat ansvar för vållande till 

kroppsskada. 

   Syftet för denna ordning sägs vara att den ackusatoriska grundsatsen ska få 

genomslag i brottmålsprocessen.39 Till skillnad från den inkvisitoriska principen där 

rätten intar en mer aktiv partsställning, ska rätten vid den ackusatoriska 

rättsprocessen endast verka för att processen kan fortgå utan hinder samt förhålla 

sig neutral i förhållande till parterna.40 

   Ändamålen bakom RB 30:3 är till stor del desamma som för åklagarens 

gärningsbeskrivning, den tilltalade ska ges möjlighet att lägga upp sitt försvar på ett 

effektivt sätt och inte överraskas av anklagelser han inte har kunnat försvara sig 

mot. Men RB 30:3 syftar också till att koncentrera domstolsprocessen och på så 

sätt effektivisera förfarandet under huvudförhandlingen.41 

   

 

2.3.2 Rättens tolkning av åklagarens gärningsbeskrivning 

 

Vid sidan av den materiella processledning som kan bli aktuell, måste domstolen 

genom att tolka åklagarens gärningsbeskrivning fastställa dess innehåll. 

Domstolen är trots allt bunden av åklagarens gärningsbeskrivning och kan inte 

självständigt ändra gärningsbeskrivning. En utgångspunkt för tolkningen är att 

gärningsbeskrivningen ska tolkas i ljuset av det lagrum och den rubricering som 

åklagaren åberopat.42 En sådan tolkning kan dock behöva göras med viss 

försiktighet, så att den tilltalades möjlighet att lägga upp sitt försvar inte 

                                            
 

37
 SOU 1938:44 s. 340. 

38
 SOU 1938:44 s. 340. 

39
 SOU 1938:44 s. 253. 

40
 Lindell m.fl. Straffprocessen s. 252. 

41
 Welamson, a. a. s. 105. 

42
 Nordh, Praktisk process II s. 43. 
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begränsas.43 Det innebär att gärningsbeskrivningen i viss mån kan antas omfatta 

objektiva såväl som subjektiva rekvisit i det åberopade lagrummet. Åklagaren 

måste naturligtvis specificera vilka faktiska handlingar som uppfyller 

brottsrekvisitet, men rätten kan i ett åtal om stöld utgå från ett påstående att den 

tilltalade haft tillägnelseuppsåt samt uppsåt till de objektiva rekvisit som 

rubriceringen avser.44 

   Rätten bör dock vara uppmärksam på hur den tilltalade uppfattar 

gärningspåståendet, och inte utsträcka tolkningen så att den innefattar ett 

alternativt handlande eller försvårande omständigheter.45 Nordh föreslår att 

domstolen under huvudförhandling bör upplysa parterna om hur rätten bedömer 

ramarna för prövningen och på så sätt klara ut eventuella frågor.46  

 

 

2.3.3 Det subjektiva momentet 

 

Den fråga där domstolens tolkningsutrymme ställs på sin spets, är frågan om 

åklagarens påstående om uppsåtligt brott även omfattar ett liknande 

oaktsamhetsbrott. Först och främst bör det påpekas att det inte finns något entydigt 

svar, utan bedömningen måste göras från fall till fall.47 Utgångspunkten blir då först 

och främst alltid åklagarens gärningspåstående.48  

   I NJA 1978 s. 291, där påstående om häleri där gärningsbeskrivningen var 

utformad med insikt om att en bil var åtkommen genom brott. “Enär inte annat 

framgår av utredningen”49, ansågs gärningsbeskrivningen även innefatta ett 

påstående att när den tilltalade lånade bilen i fråga måste haft skälig anledning att 

                                            
 

43
 Lindell m.fl. a. a. s. 262 f. 

44
 Jfr Nordh, a. a. s. 43. 

45
 Jfr Nordh, a. a. s. 46 och NJA 2003 s. 486. 

46
 Nordh, a. a. s. 46. 

47
 Jfr Nordh, a. a. s. 44 och NJA 1978 s. 291. 

48
 Jfr NJA 1987 s. 194. 

49
 NJA 1978 s. 291. 
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anta att bilen var frånhänd genom brott. Det förelåg därför inte domvilla när 

tingsrätten dömde för häleriförseelse.50  

   Bedömningen har blivit den motsatta när det gäller skattebrott och vårdslös 

skatteuppgift. HD konstaterade att det fanns objektiva och subjektiva skillnader 

mellan brotten som gjorde att det inte gick att tolka in att ett åtal om skattebrott 

även omfattade vårdslös skatteuppgift.51  

  Även vilken typ av uppsåt som framgår av gärningsbeskrivningen kan vara 

avgörande för hur tolkningen kan göras. Som bekant är skillnaderna mellan 

likgiltighetsuppsåt och medveten oaktsamhet till viss del liknande och därför skulle 

ett påstående om att en handling begicks med likgiltighetsuppsåt kunna innefatta 

medveten oaktsamhet.52  

  I ljuset av EKMR art. 6 och rätten till effektivt försvar innebär det sagda dock att 

den tilltalade även måste ha blivit informerad om att han kan dömas för ett 

oaktsamhetsbrott för att anses kunna tillvarata sina rättigheter.53  

 

 

2.3.4 Försök och fullbordat brott 

 

Vissa problem uppstår i frågan om en gärningsbeskrivning angående försök till 

brott även innefattar ett påstående om fullbordat brott och vice versa. Det är inte 

detsamma som att åklagaren i sin gärningsbeskrivning för åtal om försöksbrott av 

misstag inte skrivit att det förelåg fara för brottets fullbordan, utan frågan är om ett 

gärningspåstående för fullbordat brott även innehåller ett påstående om att det 

förelåg fara för brottets fullbordan.54  

   I målet RH 2012:62 kom hovrätten fram till att en gärningsbeskrivning om 

fullbordat brott för främjande av flykt inte innefattade ett påstående om att fara för 

                                            
 

50
 Se även Melin, SvJT 2011 s. 630 som framför kritik mot HD:s bedömning i detta fall. 

51
 NJA 1987 s. 194. 

52
 Jfr NJA 2008 s. 1066 och Nordh, a. a. s. 44 f. 

53
 NJA 2008 s. 1066. Jfr även Sipavicius mot Litauen och Diesen JT 2009/10 s. 511 f. 

54
 Jfr BrB 23:1 och Nordh, a. a. s. 35. 
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brottets fullbordan förelåg. Hovrätten motiverade sitt ställningstagande med att den 

tilltalade måste kunna begränsa sitt försvar till den gärningsbeskrivning som 

faktiskt läggs honom till last. Förutsättningarna för att tolka in försöksbrott i en 

gärningsbeskrivning om fullbordat brott saknas när alla objektiva rekvisit för 

försöksbrottet inte uppfylls. 

   Ett liknande fall är nu uppe i högsta domstolen.55 I målet kom hovrätten, i 

motsatts till RH 2012:62, fram till att ett gärningspåstående om en fullbordad stöld 

även innefattar ett påstående om försök till samma stöld. Enligt min mening borde 

ett påstått fullbordat brott inte omfatta ett påstående om försök till samma brott. 

Dels för att det i försöksbrottet tillkommer ett rekvisit att det föreligger fara för 

brottets fullbordan. Dels för att gärningsbeskrivningens funktion skulle urholkas om 

åklagaren inte behövde ha med alla de moment som den tilltalade har att försvara 

sig mot i gärningsbeskrivningen. Det borde där inte ligga den tilltalade till last att 

åklagaren har valt att inte åtala för försöksbrottet. Däremot finns det inget som 

hindrar att åklagaren justerar gärningsbeskrivningen till att innefatta ett påstående 

om försök.56 

 

 

2.3.5 Rättens bundenhet till åklagarens brottsrubricering 

 

Endast med utgångspunkt i lagtexten verkar det inte som att frågan om 

brottsrubricering vållar några problem. Domstolen är inte bunden av åklagarens 

rubricering eller rättsliga bedömning av gärningen, RB 30:3. Det ankommer på 

domstolen att pröva det påstådda händelseförloppet mot de tillämpliga straffbuden 

i enlighet med principen jura novit curia (rätten känner lagen). Det innebär 

exempelvis att rätten är fri att omrubricera det som åklagaren rubricerat som en 

rånhandling till olaga hot och stöld.57 

                                            
 

55
 Se PT B 5390-13.  

56
 Se bl.a. RH 2012:62. 

57
 Nordh, a. a. s. 49. Även SOU 1938:44 s. 340. 
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   Som illustrerats ovan, kan det uppstå svårigheter när domstolens självständiga 

prövning ska kombineras med rätten till effektivt försvar. Så länge domstolen är 

uppmärksam på vilka brottsformer som kan uppstå torde det inte utgöra något 

egentligt problem, förutsatt att rätten då informerar den tilltalade om vilka brott den 

påstådda gärningen kan bedömas som.58 Det problem som kan uppstå är dock att 

den tilltalade borde få tillfälle att förbereda sitt försvar då domstolens uppfattning 

om rubriceringen skiljer sig allt för mycket från vad åklagaren har yrkat eller 

inledningsvis informerat den tilltalade om.59 

 

 

2.4 Åtalsjustering 

2.4.1 Inledning 

 

Under huvudförhandlingen i brottmål inträffar det ofta saker som gör att åklagaren 

vill framföra nya yrkanden eller ändra delar av gärningsbeskrivningen. Det kan till 

exempel vara så att målsäganden uppfattat tidpunkten för gärningen fel i tidigare 

förhör, att något ska läggas till gärningsbeskrivningen eller att den åklagare som 

driver processen i rätten inte är samma åklagare som utfärdat stämningen och har 

en avvikande uppfattning om hur gärningsbeskrivningen ska utformas. Vid dessa 

tillfällen uppstår det frågor kring vilka processhandlingar som åklagaren kan vidta 

för att utvidga åtalet för att avse annan gärning, RB 45:5 st. 1 eller ändra sin 

inställning i den gärning som åtalet avser eller inskränka sin talan, RB 45:5 st. 3. 

   Huvudregeln enligt RB 45:5 är att väckt åtal inte får ändras. Åklagaren får dock, 

om rätten finner det lämpligt, utvidga åtalet att avse annan gärning än den åtalade. 

Den ändring som åklagaren gör inom ramen för samma gärning som den åtalade 

kallas för åtalsjustering.60  

                                            
 

58
 Jfr Nordh, Praktisk process II s. 51.  

59
 NJA 2011 s. 611. 

60
 Nordh, a. a. s. 57. 
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   Det som gör att skillnaden mellan åtalsjustering och utvidgning av åtalet får stor 

praktisk betydelse är att åklagaren kan göra en åtalsjustering även i högre rätt 

genom en analog tillämpning av RB 45:5 st. 3.61 Utvidgning av åtalet kan endast 

ske i tingsrätten och då endast om rätten finner det lämpligt. Motivet till denna 

åtskillnad hänger samman med brottmålsdomens rättskraft, RB 30:9. Rättskraften 

kommer att träffa hela den handling som åklagaren kunnat justera, medan 

åklagaren inte är förhindrad att väcka nytt åtal angående den gärning som 

utvidgningen avser.62 På så sätt blir gärningens identitetsfråga avgörande för 

frågan om åtalsjustering. 

 

 

2.4.2 Förutsättningar för utvidgning av åtalet 

 

Som nämnts ovan kan rätten medge en utvidgning av åtalet om det är lämpligt, 

med hänsyn till utredningen och andra omständigheter. En första förutsättning är 

naturligtvis att det nya gärningspåståendet avser samma tilltalad. För att åklagaren 

ska kunna utvidga åtalet för att gälla annan än den tilltalade skulle det krävas att 

även den andra personen står åtalad för något annat brott.63 I sådant fall kommer 

reglerna om kumulation i brottmål att aktualiseras. 

  En andra förutsättning är att en utvidgning av åtalet ska avse en annan gärning 

än den som åtalet avser. Om ändringen avser samma gärning faller detta redan in 

under vad som betecknas som åtalsjustering inom samma gärning.  

   För att en utvidgning av åtalet ska tillåtas krävs det dessutom att rätten finner det 

lämpligt med hänsyn till utredningen och andra omständigheter. Således är regeln 

fakultativ och är till stor del beroende på processekonomiska överväganden. Om 

den nya gärningen kräver omfattande ny bevisning eller andra utredningsåtgärder 

och det får till följd att processen i det första åtalet väsentligen fördröjs bör 

                                            
 

61
 Ekelöf m.fl. Rättegång II s. 141, jfr även Lindell m.fl. Straffprocessen s. 275. Se även NJA 1968 s. 

345. 
62

 Jfr Ekelöf m.fl. a. a. s. 141 f.  
63

 Jfr Nordh, a. a. s. 80 f. 



21 
 

utvidgningen inte tillåtas.64 Lämpligheten får bedömas i relation till de 

effektivitetsvinster som man kan antas vinna av att åtala för flera gärningar 

samtidigt. För den tilltalades och målsägandens del kan det handla om att slippa 

fler processer. Å andra sidan kan målsäganden vara intresserad av ett snabbt 

avgörande, vilket kan tala för att inte tillåta en utvidgning om det inte är brottslighet 

riktad mot samma målsägande. Ett liknande intresse kan den tilltalade antas ha om 

han är frihetsberövad med anledning av det första åtalet.65 Som tidigare nämnts får 

ett åtal inte utvidgas i högre rätt.66 

 

 

2.4.3 Förutsättningar för justering av åtalet 

 

För att åklagaren ska kunna justera åtalet krävs det att ändringen avser samma 

gärning. Här sammanfaller gärningsbegreppet med det som den kommande 

domens rättskraft omfattar, samt den litispendens som hade hindrat åklagaren från 

att väcka nytt åtal under pågående rättegång.67 Åklagaren äger således att justera 

gärningsbeskrivningen inom det som domens rättskraft omfattar, vilket också 

omfattar olika rättsliga klassificeringar av gärningen. Bestämmelsen är tvingande 

och obligatorisk vilket innebär att domstolen inte kan hindra en åklagares 

justering.68 Regeln syftar till att tillgodose processekonomiska intressen genom att 

brottmålsprocessen kan koncentreras till en enda process, samtidigt som man 

balanserar kraven som ställs på rättssäkerheten i ett rättssamhälle.69 

   Konsekvenserna av en allt för snäv tolkning av åklagarens justeringsmöjligheter 

skulle kunna leda till att åklagare inte skulle ha möjlighet att göra förändringar i den 

ursprungliga gärningsbeskrivningen. En sådan ordning skulle kunna leda till att den 

tilltalade först kan erkänna ansvar för en brottslig gärning och sedan återta 

                                            
 

64
 Nordh, a. a. s. 81. 

65
 Nordh, a. a. s. 81. 

66
 Fitger, Mellqvist, Domstolsprocessen s. 307. 

67
 Jfr SOU 1938:44 s. 472. 

68
 Nordh, a. a. s. 59. 

69
 Nordh, a. a. s. 60. 
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erkännande under huvudförhandlingen utan att åklagaren kan anpassa åtalet efter 

de nya omständigheterna. Den tilltalade skulle då kunna bli friad i den första 

rättegången, eftersom gärningsbeskrivningen inte överensstämmer med vad som 

framkommer under huvudförhandlingen, och åklagaren skulle därefter behöva 

väcka nytt åtal som är anpassat efter de nya omständigheterna.70 Det skulle leda 

till omfattande effektivitetsförluster för en åklagare som inte garderade sig med en 

mängd alternativa yrkanden för att på så sätt täcka in de eventuella förändringar i 

gärningsmomentet som kan uppstå.71 

   Trots att åklagaren fritt kan justera åtalet inom samma gärning, får vi inte glömma 

att EKMR ställer krav på svensk rätt att genom art. 6:3 b, ge den tilltalade tillräcklig 

tid och möjlighet att förbereda sitt försvar. Som tidigare anförts, ställer rätten till 

effektivt försvar krav på att den tilltalade ska ges möjlighet att försvara sig mot alla 

anklagelser. Om åklagarens justering innebär att nya omständigheter inom samma 

gärning åberopas, bör den tilltalade få möjlighet att bemöta dessa för att inte lida 

rättsförlust.72 Detta ansvar vilar på domstolen, som inte kan hindra åklagaren från 

att justera åtalet men väl styra brottmålsprocessen så att den tilltalade bereds 

möjlighet att bemöta nya omständigheter.73 På så sätt kommer justeringen inte 

innebära att den tilltalades rätt till rättvis rättegång kränks. 

   I det här avseendet kan det vara relevant att referera rättsfallet NJA 2004 s. 757. 

I fallet hade åtal väckts för sexuellt ofredande, med gärningspåståendet att den 

tilltalade spridit lappar med pornografisk bild på målsäganden. Hovrätten hade 

berett parterna möjlighet att yttra sig över om gärningsbeskrivningen även 

innefattade förtal eller grovt förtal. Hovrätten dömde senare den tilltalade för grovt 

förtal. HD ansåg att den tilltalades hade fått tillräcklig möjlighet att försvara sig mot 

den nya brottsrubriceringen i och med hovrättens agerande. HD menar även att 

domstolen måste beakta art 6 EKMR när rätten kan döma till ansvar för annan 

rubricering än den åklagaren har angett. Det sagda innebär att domstolen måste 

                                            
 

70
 Jfr Lindell m.fl. a. a. s. 274 och se även NJA 1985 s. 796 angående preskription och intressant 

processföring. 
71

 Nordh, a. a. s. 60. 
72

 Jfr Mattoccia mot Italien och Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 321 f. 
73

 Se även NJA 2004 s. 757, där åtal väckts för sexuellt ofredande. 
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ge den tilltalade fullständig information om anklagelserna, även att domstolen kan 

komma att göra en annan bedömning än åklagaren, samt ge den tilltalade en 

möjlighet att yttra sig över denna bedömning. 

   Eftersom gränsen för vad åklagaren tillåts justera sammanfaller med domens 

rättskraft, kommer frågan om åtalsjusteringens gräns att utvecklas tillsammans 

med diskussionen om gärningens identitet och rättskraftens omfattning.74  

 

 

2.5 Summering – gärningsbeskrivning, RB 30:3 och åtalsjustering. 

 

Sammantaget kan det konstateras att gärningsbeskrivning sätter ramarna för 

domstolens dömande, men den är också till för att den tilltalade ska kunna 

tillgodogöra sig anklagelserna som riktats mot honom. I svensk rätt har domstolen 

haft ett visst tolkningsutrymme för att tolka gärningsbeskrivningen till den tilltalades 

nackdel, men det är numera ytterst tveksamt om det är möjligt för domstolen att ta 

hänsyn till frågor som den tilltalade inte har kunnat förvänta sig eller fått möjlighet 

att yttra sig över. Det som skiljer en åtalsjustering och en utvidgning av åtalet är 

gärningens identitet. Om ändringen avser samma gärning kan åklagaren justera 

åtalet medan det inte är möjligt att justera åtalet så att det omfattar en annan 

gärning. Särskild hänsyn bör dock tas till den tilltalades rätt till effektivt försvar varje 

gång gärningsbeskrivningen ändras. 
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3 Rättskraft och gärningens identitet 

3.1 Allmänt om rättskraft 

 

I det här kapitlet diskuteras olika sätt för att skilja samma gärning från en annan 

gärning. Gärningens identitet avhandlas nedan i relation till brottmålsprocessens 

parter, tid och rum för gärningen samt gärningens angreppsobjekt.  

   När brottmålsdomen vinner laga kraft innebär den ett processhinder mot senare 

åtal för samma gärning. Första stycke i RB 30:9 är därmed ett uttryck för principen 

ne bis in idem. Europakonventionen om mänskliga rättigheter innehåller en 

liknande regel i protokoll 7 artikel 4 p. 1 som innebär att ingen får lagföras eller 

straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott vilket han slutligen 

blivit frikänd eller dömd för.75 

   Brottmålsdomens rättskraft har till viss del andra funktioner och ändamål än 

åklagarens gärningsbeskrivning och RB 30:3. Ett syfte som överensstämmer är 

dock det processekonomiska. I och med att rätten enligt RB 30:9 inte kan pröva 

den tilltalades ansvar för samma gärning, får det till följd att åklagaren bara har en 

chans på sig att övertyga domstolen om den tilltalades skuld och bör därför lägga 

ner erforderligt arbete redan i tingsrätten. Åklagaren måste därmed försäkra sig om 

att bevisningen är tillräckligt övertygande för att den objektivt ska kunna ligga till 

grund för en fällande dom innan åtal väcks.76 Förutom genom extraordinära 

rättsmedel, till exempel resning RB 58:2 och 58:3, har inte åklagaren någon chans 

att komma igen med ett nytt åtal angående samma gärning. Domstolsprocessen 

kan därmed bli mer koncentrerad.77 

   Rättskraften främsta syfte är dock att skapa en trygghet och orubblighet i det 

straffrättsliga systemet. Såväl den dömde som den friade kan vara trygg med att 

åklagaren inte kan komma igen i en senare rättegång. Domens rättskraft kan antas 

motverka den inhumana behandling som den tilltalade skulle utsättas för genom att 
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 Jfr Träskman, JT 2004/05 s. 863. 

76
 Denna regel återfinns även i RB 23:2, jfr även Ekelöf m.fl. Rättegång V s. 155. 

77
 Lindell m.fl. a. a. s. 267. 
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behöva utstå flera rättegångar.78 Den som frias i en domstolsprocess skulle annars 

behöva leva med hotet om framtida åtal när som helst skulle kunna drabba 

honom.79 Detsamma kan även sägas om målsäganden som inte heller skulle 

kunna lämna processen bakom sig med vetskap om att saken slutligen avgjorts. I 

vissa fall skulle en ny process kunna vara mer påfrestande för en målsägande. 

   I motsats till detta kan det hävdas att rättskraften i vissa fall kan komma i konflikt 

med straffrättskipningens effektivitet eftersom det kan förekomma materiellt 

felaktiga domar som också får rättskraft.80 Denna synpunkt har dock ansetts vara 

av underordnad betydelse vid reglernas utformning. Framförallt med tanke på de 

sociala skadeverkningarna av att en tilltalad i sådana fall aldrig skulle kunna bli 

slutgiltigt frikänd från anklagelserna.81 

 

 

3.2 Gärningens identitet 

3.2.1 Inledande iakttagelser 

 

Som tidigare nämnts korresponderar gärningsbegreppet i RB 30:9 med 

gärningsbegreppet i åtalsjustering RB 45:5 st. 3 och litispendens i RB 45:1 st. 3. 

Det som sägs om gärningens identitet nedan är således relevant även för 

bestämmandet av den gräns, inom vilket åklagaren kan justera sin beskrivning 

utan att det ska anses vara en utvidgning av åtalet, samt för avvisning på grund av 

rättegångshinder för litispendens.82 

   Vid bedömningen om gärningen redan har prövats genom dom ska fokus ligga 

på sambandet mellan de olika gärningspåståendena i åtalen. Det innebär att 

bedömningen bygger på en jämförelse mellan gärningsbeskrivningen i åtal 

nummer ett och åtal nummer två. Ekelöf bygger vidare på Welamsons resonemang 
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 Lindell m.fl. a. a. s. 268. 

79
 Ekelöf m.fl. rättegång II s. 241. 
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 Welamson, Om brottmålsdomens rättskraft s. 46 f. 

81
 Lindell m.fl. a. a. s. 267. 
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 Se även Nordh, Praktisk process II s. 61. 
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om skillnad i identitet mellan RB 30:3 och 30:9, men utvecklar två kriterier i 

anslutning till frågan om identitet för res juridicata. Ekelöf menar att det handlar om 

samma gärning om det råder överensstämmelse vad gäller antingen handlingen 

eller angreppsobjektet/brottsresultatet.83 

   Olivecrona hävdar att rättskraft hindrar ett åtal om det nya åtalet avviker vid 

beskrivningen av den yttre situationen. Det vill säga gör tillägg till samma 

händelseförlopp, tar fram en alternativ redogörelse för en handling vid samma tid 

och plats, och därmed medför ett visst brottsligt resultat.84 Trots att olika författare 

konstruerar olika kriterier för bedömningen av gärningens identitet, råder det i stort 

sett enighet kring hur enskilda fall ska bedömas i praktiken.85 Skillnaden kan sägas 

vara att Olivecrona ser något striktare på den överensstämmelse i tid och rum som 

krävs för att en alternativ konstruktion ska anses vara samma gärning. I praxis har 

dock en mindre sträng syn vunnit erkännande.86 

   Bylund diskuterar en användning av Ekelöfs kriterier i samband med en 

användning av tid- och rumskriterier. Han föreslår att res juridicata möjligen kan 

föreligga gällande senare gärningar när dessa påstås ha skett i anslutning till den 

tidigare åtalade gärningen trots att det finns vissa avvikelser i frågan om handling 

och brottsresultat.87  

 

 

3.2.2 Brottmålets parter 

 

Rättskraft föreligger endast för en gärning begången av en specifik tilltalad. 

Åklagaren är således inte hindrad att för samma påstådda gärning, väcka talan 

mot en annan person. Det framgår redan av lagtexten, “fråga om ansvar å den 
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 Ekelöf m.fl. Rättegång III s. 253 f. 
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 Olivecrona, Rättegången i brottmål enligt RB, s. 179. 
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 Fitger m.fl. Rättegångsbalken, 30:9. 
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 Se NJA 1980 s. 686, alternativa förklaringar till att en person innehar viss egendom. 
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 Bylund, Vänbok till Boman s. 58 ff. 
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tilltalade för gärning”, att rättskraften endast hindrar åtal mot samma tilltalad som 

det tidigare åtalet förts. 

   Något annorlunda blir rättsprocessen vid en ändring av målsägande eller 

brottsoffer. Här kan det i vissa fall bli tal om en förändring av gärningens 

angreppsobjekt, samtidigt som det i andra fall inte innebär någon förändring. 

Avgörande för prövningen är om ändringen av målsägande endast påverkar 

bedömningen av vem som är brottsoffret och inte bedömningen av själva 

handlingen. Till diskussionen hör fallet NJA 1964 s. 197, där åklagaren tilläts 

justera uppgiften om vem som lidit skada vid inlösning av checkar som saknat 

täckning. Det talar med viss styrka för att rättskraften drabbar gärningen, även om 

den genom felskrivning eller på annat felaktigt sätt kommit att få fel brottsoffer.88 

Situationen kan liknas vid det fall där åklagaren misstagit sig angående tid och rum 

för den åtalade gärningen.  

   Nordh menar att en förändring av angreppsobjektet på ett alternativt (istället för) 

eller kumulativt (ett ytterligare) sätt inte blir avgörande för bedömningen, under 

förutsättning att angivandet av målsäganden saknar betydelse för om det föreligger 

ett eller flera brott.89 Anta att åklagaren har åtalat gärningsmannen (GM) för att vid 

en viss tidpunkt ha gått ner i en källare på ett bibliotek och stulit en dator från 

personen A. Senare visar det sig att GM vid samma gärningstillfälle och med 

samma faktiska handlande även stulit ännu en dator tillhörande personen B. Detta 

borde inte innebära att stölden av Bs dator blir en annan gärning än stölden av As 

dator.90 Man skulle kunna jämföra detta med fallet där GM istället har stulit 2 

datorer från samma brottsoffer. Där blir det enbart en fråga om en förändring av 

det värde som GM har stulit vilket inte påverkar gärningens identitet.91 

   Att det blir en skillnad i vems tillhörighet som stjäls betyder inte att det blir någon 

förändring i brottsresultat. Det brottsliga resultatet i båda fallen blir en 

förmögenhetsöverföring från brottsoffren till gärningsmannen. Detsamma gäller då 
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 Jfr Nordh, a. a. s. 63. 
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 Nordh, a. a. s. 64 f. Även Ekelöf m.fl. Rättegång III, s. 247 f. 
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 Jfr Welamson, a. a. s. 208. 
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GM istället brutit sig in hos A och stulit egendom vilket senare visar sig tillhöra 

både A och B. Detta faller inom den ram som åklagaren borde kunna justera åtalet 

och innebär att res juridicata föreligger vid ett nytt åtal.92 Ulväng menar att den 

straffrättsliga fullbordanspunkten till viss del kan användas för att avgöra 

gärningens identitetsbedömning och kan korrelera med vad som faller inom den 

naturliga brottsenheten.93  

   Slutsatsen skulle även kunna motiveras med att den tilltalade inte ska behöva 

utsättas för en ny process avseende en gärning som överensstämmer med ett 

tidigare gärningspåstående vad gäller tid, rum och faktiskt handlande. Ett rimligt 

krav på åklagaren borde dessutom vara att en gärning som har ett sådant tids- och 

rumsmässigt samband utreds i ett sammanhang.94 En omvänd slutsats skulle leda 

till en osäkerhet i rättskraftshänseende, eftersom det innebär att den tilltalade 

skulle kunna utsättas för ett nytt åtal beroende på vem som äger vad, vid varje 

enskild stöld. Åklagaren skulle heller inte kunna justera åtalet så att B blir 

målsägande i vårt exempel ovan, samtidigt som litispendens inte skulle hindra 

åklagaren att inleda en parallell rättsprocess om åtalen inte kan läggas ihop.95 

   Till detta bör målet RH 1983:163 nämnas. Målet handlade om en misshandel 

genom att H slagit en flaska mot R, som dock endast träffat K varpå skada 

uppstod. Åtal väcktes mot H för misshandel mot K. Åklagare justerade i hovrätten 

åtalet att alternativt innefatta försök till misshandel mot R. Justeringen tilläts inte 

eftersom hovrätten ansåg att det var en annan gärning än den åtalade och 

utvidgning av åtal kan som sagt inte ske i högre rätt. Hovrätten slutsats är 

diskutabel.96 I målet var det fråga om samma faktiska handlande, som rättsligen 

kan klassificeras på olika sätt. Enligt hovrättens synsätt kan åklagaren eller R 

väcka talan om ansvar för försök till misshandel mot H, för ett faktiskt handlande 
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 Jfr NJA 1964 s. 197. 
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 Ulväng, a. a. s. 813. 
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 Jfr Bylund, a. a. s. 65 f. och den tilltalades brottslighet i anknytning till kiosken i fråga. Bylunds 

diskussion handlar endast om en och samma kiosk. 
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 Jfr lämplighetskriteriet i RB 45:5 st. 1. 
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 Welamson, SvJT 1989 s. 563. 
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som han redan är dömd för.97 Welamson har kritiserat utgången i målet och menar 

att när det saknas några begränsningar i åtalsrätten, bör det förhållande att det är 

fråga om olika angreppsobjekt inte tillmätas någon avgörande betydelse.98 Här är 

det fråga om en sådan överensstämmelse i det faktiska handlandet att det vore 

orimligt att samma handling skulle utgöra olika gärningar i processrättslig mening. 

   I motsats till RH 1983:163 kan fallet RH 1990:113 ställas. Där ändrade åklagare i 

hovrätten ett åtal om våld mot tjänsteman bestående av våld mot en polis, till att 

alternativt även gälla våld mot den andra polisen som varit med vid samma tillfälle. 

Hovrätten bedömde detta som en åtalsjustering, till skillnad mot det tidigare målet, 

med motiveringen att det endast handlade om ett tillägg till beskrivningen av det 

händelseförlopp som åtalet gällde.99 Skillnaden mot det tidigare målet är här att det 

påstådda våldet utövats mot endast den ena av poliserna och åklagarens ändring 

utgör en alternativ förklaring. Åklagaren påstår inte att våldet riktades mot båda 

poliserna samtidigt och i enlighet med Nordhs resonemang,100 utgör inte en 

alternativ förändring av målsäganden något hinder för åtalsjustering. 

   En annan bedömning blir det dock om vi istället tänker oss att GM en kväll 

utanför juridiska biblioteket misshandlar både A och B med knytnävsslag, riktade 

mot var och en av dem. I det fallet menar Ulväng, och även Nordh som jag förstår 

det, att misshandeln innefattar två brottsliga enheter. Ett åtal med avseende på 

misshandeln riktad mot A kommer följaktligen inte att prekludera misshandeln 

riktad mot B.101 Nordh säger i anslutning till detta, att det som blir avgörande är om 

det av gärningsbeskrivningen inte går att göra antaganden om brottet angår någon 

annan än den av åklagaren utpekade målsäganden. Han menar här att det istället 

är möjligt att justera åtalet för att gälla en alternativ målsägande, men däremot inte 

ytterligare en målsägande inom ett liknande händelseförlopp.102 Skillnaden jämfört 

med stöldfallet är att det i misshandelsbrottet krävs att en utpekad person har 

                                            
 

97
 Jfr NJA 1987 s. 61 där ytterligare påstående om våld inom tidigare angivna förhållanden har 

ansetts vara samma gärning. Dock mot samma brottsoffer. 
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 Welamson, SvJT 1989 s. 563. 
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 Jfr NJA 1987 s. 61. 
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 Nordh, Praktisk process II s. 63 f. 
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 Ulväng, a. a. s. 813 f. och Nordh, a. a. s. 63 f. 
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 Nordh, a. a. s. 64. 
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drabbats fysiskt av gärningen.103 Misshandelsbrottet är utformat så att det riktar sig 

mot en person, medan stölden riktar sig mot egendom som tillhör annan. Det är 

därför möjligt att resonera att angreppsobjektet avseende stölden är all den 

egendomen som GM tar, medan angreppsobjektet i misshandelsfallet är den 

person som utsätts för gärningen.  

   Ulväng baserar sin slutsats på att det rör sig om olika angreppsobjekt samt olika 

brottsenheter i straffrättslig mening, vilket leder till att även den processrättsliga 

gärningen bör avse två olika gärningar.104 Han sneglar på den straffrättsliga 

konkurrensläran för att bedöma vad som faller inom samma gärning.105 Att den 

straffrättsliga konkurrenslära kan användas som en del i bedömningen av samma 

gärning föreslår även andra författare, men menar att det inte ska bli direkt 

avgörande för bedömningen.106  

 

 

3.2.3 Tid och rum 

 

Med tids- och rumsangivelsen avgränsar åklagaren gärningen mot andra liknande 

gärningar. Således avgränsas till exempel flera misshandelsbrott från varandra om 

den enda avvikelsen är tid och rum.107 Det betyder dock inte att förändringar i tid 

och rum automatiskt medför att åtalet avser en annan gärning.108 Efter en dom 

över den ovan beskrivna stölden, kan inte nytt åtal väckas om det senare visar sig 

att den tilltalade vid samma tillfälle stulit ytterligare saker.109 Om åklagaren istället 

menar att gärningen förövats vid en annan tidpunkt, ändrar det inte gärningens 
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identitet. Således gäller Nordhs resonemang om alternativa och kumulativa 

påståenden även i frågan om tid och rum.110 

   I NJA 1987 s. 61, där den tilltalade åtalades med påstående om ytterligare 

gärningsmoment (brutit benet på målsäganden) i anslutning till en redan 

lagakraftvunnen dom om misshandel (slag i ansiktet), ansågs det vara väsentligen 

samma händelseförlopp. De påstådda brottens angreppsobjekt i relation till 

överensstämmelsen avseende tid och rum borde därmed spela in i 

bedömningen.111 Bylund menar att behovet av gemensamma moment, så som 

angreppsobjekt och faktiska handling, ökar ju större skillnaden mellan tid och rum 

är.112 Man kan då tala om att liknande brottslighet, förfogande med samma objekt 

eller liknande handlingar som skett i direkt anslutning till den åtalade gärningen, 

ska prekluderas i och med åtalet.113 Det sagda leder till att åklagaren får anses ha 

samma möjlighet att justera åtalet i tid och rum för att inrymma den liknande 

brottsligheten.114 Det förefaller inte helt främmande att lasta åklagaren med 

uppgiften att utreda all eventuell likartad brottslighet som den tilltalade kan tänkas 

ha begått vid samma tid och plats som det första åtalet, så att detta kan läggas 

fram vid en och samma process.115 Jämfört med diskussionen om oklara och vaga 

gärningsbeskrivningar talar det för att ju vagare åklagaren kan precisera tids- och 

rumsaspekten i sin gärningsbeskrivning, ju mer utrymme måste domens rättskraft 

kunna ta beträffande liknande gärningar i anslutning till den åtalade gärningen. 

   Speciellt problematiskt blir tids- och rumsangivelsen vid brottstyper som är 

perdurerande eller kollektivdelikt. Brottstypen kollektivdelikt består av flera 

gärningar som faller under det aktuella straffbudet och företagits under den 

angivna perioden men utgör ett brott istället för flera, till exempel BrB 14:6, 

penningförfalskning eller BrB 4:4 a, grov fridskränkning.116 Ett perdurerande brott 

anses pågå under all den tid som den straffbelagt tillstånd varar. Perdurerande 

                                            
 

110
 Nordh, a. a. s. 65. 

111
 Lindell m.fl. Straffprocessen s. 272. 

112
 Bylund, a. a. s. 66. 

113
 Bylund, a. a. s. 66. Jfr Andersson, a. a. s. 27 f. 

114
 Jfr NJA 1975 s. 695. 

115
 Jfr Andersson, a. a. s. 27 och 39. 

116
 Asp m.fl. Kriminalrättens grunder s. 475 f.  
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brott kan även begås genom underlåtenhet, vilket leder till att den straffbelagda 

handlingen fortgår tills ett tillstånd upphör. Ett exempel på ett sådant brott är 

egenmäktighet med barn, BrB 7:4.117 

   Rättskraften för åtal som gäller upprepad brottslighet som sträcker sig över lång 

tid kan ibland bli omfattande och svåröverskådlig. Ett typexempel är våld inom nära 

relationer som, beroende av brottslighetens natur, ofta svårligen kan specificeras i 

tid och rum.118 Om åklagaren till exempel har antalsbestämt antalet gärningar till 

“ett antal fall av misshandel under en viss period”, kommer domens rättskraft att 

omfatta alla misshandelsgärningar under denna period, oavsett om de lagts fram 

för rätten att bedöma.119  

   I den här delen är det relevant att redogöra för RH 1995:126. I målet, som rörde 

en serie övergrepp under en lång tid, tilläts åklagaren justera den yttre tidsram för 

perioden som en del av åtalet gällde. I och med att åklagaren redan under andra 

åtalspunkter hade angett den tidsram som övriga punkter slutligen justerats till, 

ansåg rätten att åklagaren hade möjlighet att justera övriga åtalspunkter inom 

denna ram. Det bör påpekas att angreppsobjektet och handlingarna i övrig var 

detsamma och att ändringen endast gällde tidsramen för gärningsbeskrivningen. 

Åtalet hänförde sig till den tid som den tilltalade och målsäganden sammanbodde, 

och det ansågs då möjligt att justera åtalet inom den gränsen när åklagaren redan i 

andra åtalspunkter angett denna ram. Utifrån ett rättskraftsperspektiv skulle det här 

resonemanget leda till att gärningar som upptagits i åtalet prekluderas, även då 

åtalet i den delen inte omfattar den tidsram som angetts för andra gärningar. Jag 

anser inte att det är en orimlig slutsats att åklagaren har att utreda all liknande 

brottslighet som gärningsmannen begått mot samma person under en angiven 

period, och att åtala för denna i en och samma process.120  

   Det kan uppstå svårigheter med att bestämma gärningsidentiteten i relation till 

tids- och rumsaspekten för brottslighet som begås under en längre tid. Framförallt 

                                            
 

117
 Se avsnitt 4.3.  

118
 Jfr Lehrberg, Festskrift till Heuman, s. 325. 

119
 Jfr Nordh, a. a. s. 66 och NJA 1991 s. 83. 

120
 Jfr Andersson, a. a. s. 27. 
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kan perdurerande brott vara väldigt svåra att avgränsa mot liknande brott när det 

rör sig om kriminaliserade förfoganden eller innehav. Detta kommer att diskuteras 

under avsnittet om den obrutna förfogandekedjan och rättskraft i narkotikabrott.121 

 

 

3.2.4 Gärningens angreppsobjekt eller brottsresultat 

 

Ekelöf har som tidigare nämnts diskuterat handlingens angreppsobjekt, eller 

brottsresultatet av handlingen, som ett kriterium som påverkar bedömningen av 

gärningens identitet.122 Ekelöf menar att gärningar som har liknande effekt och 

som kan utgöra alternativa förklaringar till en och samma effekt, ska kunna 

klassificeras som samma gärning.123 Sådan blir bedömningen om vi tittar på 

relationen mellan stöld- och häleribrottet, där effekten av att den tilltalade stulit 

respektive hälat samma egendom kan vara likartad.124 Trots att det får antas att 

stöldgärningen avsevärt skiljer sig från en hälerigärning avseende 

handlingsmomentet, och att det dessutom får anses att en stöldgärning drabbar 

målsäganden mer personligt än ett häleri, kan slutsatsen motiveras utifrån ett 

rättskraftsperspektiv. Ekelöfs slutsats har också bekräftats i praxis, där stöld och 

häleri har ansetts vara samma gärning när gärningarna utgjorde alternativa 

förklaringar till varför en person innehaft visst gods.125 

   Denna slutsats fyller en mängd processrättsliga fördelar. I och med att åklagaren 

kan tillåtas att justera mellan stöld och häleri, kan alla alternativa förklaring till 

brottseffekten handläggas i samma mål. Åklagaren behöver inte vänta på en 

friande dom i åtalet över stölden om den tilltalade till exempel skulle erkänna häleri 

under förhandlingen. Den tilltalade skulle då med processuella manövrar kunna dra 

                                            
 

121
 Se avsnitt 4.2.2 och 4.2.3. 

122
 Ekelöf m.fl. Rättegång III, s. 253 f. 

123
 Ekelöf m.fl. a. a. s. 254. 

124
 Jfr Lindell m.fl. Straffprocessen s. 272 f. 

125
 NJA 1980 s. 686. 
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ut på tiden för åtalet.126 Det skickar även en signal till åklagaren att denna endast 

har en chans på sig att utreda varför en person innehar ett visst gods, vilket syftar 

till att göra brottmålsprocessen mer koncentrerad. 

   Mer problematiskt blir det dock när en person gör sig skyldig till brott riktade mot 

flera olika angreppsobjekt med samma faktiska handlingsmoment. Ett belysande 

exempel är då en person gör sig skyldig till vårdslöshet i trafiken samt framför 

fordonet påverkad av alkohol, samtidigt som personen i fråga begår brottet olovlig 

körning genom att sakna förarbevis. Att vårdslöshet i trafiken och rattfylleri hänför 

sig till förhållanden i samma körning talar för att dessa innefattas i samma gärning 

då det är möjligt att med samma faktiska handlande bryta mot båda 

brottsbeskrivningarna.127 Alla brott inom samma bilkörning prekluderas normalt i 

och med ett åtal för körningen, oavsett om alkoholpåverkan åberopas i processen 

angående vårdslöshet.128  

    Trots detta har olovlig körning inte ansetts prekludera åtal för rattfylleri i NJA 

1970 s. 175. Den slutsatsen skulle kunna motiveras med skillnaden mellan 

rattfylleri och det olovliga framförandet, eftersom olovlig körning grundar sig på en 

formell brist hos förarens behörighet och rattfylleri grundar sig på att föraren 

framför fordonet under påverkan av alkohol.129 Jag har svårt att se att fallet 

överensstämmer med de kriterier som Ekelöf har ställt upp, eftersom Ekelöf menar 

att både angreppsobjektet och den faktiska handlingen ska avvika från det tidigare 

åtalet för att det inte ska anses vara samma gärning.130 Utgången i målet går inte 

heller att kombinera med övriga argument för en koncentrerad process. Effekten av 

HD:s bedömning blir att åklagaren i en rättegång gällande rattfylleri inte kan justera 

åtalet att innefatta handlingar i direkt anslutning till den åtalade handlingen.131 

Enligt min mening måste det anses vara mer ingripande åtgärd för den tilltalade att 

först behöva genomgå en rättsprocess för olovlig körning, för att sedan åtalas för 
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 Jfr NJA 1985 s. 796. 

127
 Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 1 och 4 §§. 

128
 NJA 1957 s. 82, Nordh, Praktisk process II s. 72 f. 

129
 Nordh, a. a. s. 73. 

130
 Ekelöf m.fl. a. a. s. 255 f. Ekelöf poängterar även att praxis är splittrad. 

131
 Jfr Bylund, a. a. s. 66. 
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rattfylleri som hänför sig till samma körning än att dessa kommer att handläggas i 

samma rättegång genom en åtalsjustering.132 Det borde ligga på åklagaren att 

tillse att alla liknande gärningar i direkt anslutning till den åtalade gärningen 

handläggs i samma process. 

   En liknande diskussion kan uppstå i frågan om bokföringsbrott och skattebrott. 

Situationen skiljer sig dock gentemot olovlig körning/rattfylleri i och med att 

bokföringsbrottet begås vid tidpunkten som den faktiska handlingen eller 

underlåtenheten att bokföra korrekt utförs. Att personen i fråga senare redovisar 

oriktiga uppgifter i skatteförfarandet, avviker i tid och handling från 

bokföringsbrottet, varför dessa inte kan anses vara samma gärning.133 Även om 

det är den felaktiga bokföringen som ligger till grund för skattebrottet, tillkommer 

det ytterligare moment jämfört med bokföringen för att skattebrott ska komma i 

fråga. Att bokföringsbrott uppmärksammas i samband med deklarationen medför 

inte att bedömningen av när och hur bokföringsbrottet begåtts förändras. 

   Det bör även nämnas att nya gärningspåståenden där det nya momentet endast 

utgör försvårande omständigheter eller ändringar i det subjektiva rekvisitet, oftast 

inte innebär en förändring i gärningsidentiteten.134 Således kommer en dom över 

vållande till annans död att prekludera ett senare åtal med påstående om mord, till 

skillnad från vad som sades vid införandet av RB.135   

                                            
 

132
 Se även Welamson, SvJT 1977 s. 30. 

133
 Jfr NJA 2014 s. 377 och NJA 2013 s. 502. 

134
 Jfr NJA 1987 s. 61 och Ekelöf m.fl. a. a. s. 252. 

135
 Jfr SOU 1938:44 s. 342 f, Nordh, a. a. s. 67 och Fitger m.fl. Rättegångsbalken 30:9. Även NJA 

1963 s. 408. 
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3.3 Summering – gärningsidentitet och rättskraft 

 

Som synes är gärningens identitet svår att få grepp över. För 

identitetsbedömningen spelar det i vissa fall roll mot vem den brottsliga handlingen 

riktas, gärningens angreppsobjekt, handlingen i sig samt till viss del tid och rum för 

handlingen. För olika brottstyper har dessa aspekter varierande betydelse men de 

belyser skillnader och likheter mellan olika gärningar.  
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4 Perdurerande brott 

4.1 Allmänt om perdurerande brottsformer 

 

I det här kapitlet diskuteras perdurerande brott och brottsformer som typiskt sett 

kan vara förknippade med en svårighet att avgöra när ett brott fullbordas och 

avslutas. Inledningsvis avhandlas narkotikabrottet och den praxis som finns kring 

narkotikabrott och rättskraft. Kapitlet avslutas med en jämförelse med andra 

tidsmässigt svåravgränsade brottstyper.   

   I allmänhet är det inga svårigheter att avgöra när ett brott begås. En misshandel 

fullbordas när handlingen företas och avslutas när skadeföljden uppstår. Men vissa 

typer av brott kan begås under längre tidsperioder. Dessa brottstyper bygger oftast 

på att ett brottsligt tillstånd eller ett brottsligt innehav inleds. Därefter fortsätter 

brottet att begås under hela den period som tillståndet eller innehavet fortgår. I 

preskriptionshänseende börjar inte preskriptionstiden för perdurerande brott att 

löpa när brottets fullbordanspunkt är uppnådd, utan när det kriminaliserade 

tillståndet upphört.136 Exempel på sådana brott är bland annat: narkotikainnehav, 

brott mot knivlagen, egenmäktighet med barn, olaga frihetsberövande och häleri då 

återställande försvåras under den tid som saken hålls åtskild. 

   I och med att den brottsliga gärningen i dessa brottsformer ofta sträcker sig över 

lång tid, kan särskilda problem uppstå när det handlar om att avskilja gärningar 

ifrån andra gärningar av liknande typ. De problem som uppstår i processrättsligt 

mening, handlar till stor del om hur liknande gärningar eller hantering av liknande 

innehav ska kunna identifieras och särskiljas ifrån andra gärningar.  

   Nedan undersöks olika typer av perdurerande brott för att kunna utreda 

skillnader och likheter i preklusionshänseende mellan olika brottstyper. 

 

                                            
 

136
 Se bl.a. Asp m.fl. Kriminalrättens grunder s. 202 och NJA 2013 s. 467. 
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4.2 Narkotikabrott 

4.2.1 Bakgrund till narkotikabrottet 

 

Narkotikabrotten regleras i narkotikastrafflagen (1968:64), nedan NSL. Grunden för 

narkotikabrotten är 1 § NSL, där brottsbeskrivningen för olika typer av 

kriminaliserad hantering av narkotika framgår. Befattning med narkotika kan även 

vara straffbart enligt andra bestämmelser, som till exempel Lagen (2000:1225) om 

straff för smuggling. Denna redogörelse kommer endast att handla om brott mot 

narkotikastrafflagen. 

Enligt 1 § NSL gör den som med uppsåt, olovligen:  

1. överlåter  

2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk 

3. förvärvar i överlåtelsesyfte  

4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller annan liknande 

befattning som inte är avsedd för eget bruk  

5. bjuder ut till försäljning, befordrar vederlag, förmedlar kontakter, eller annan 

åtgärd som är ägnad att främja narkotikahandel  

6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika, 

sig skyldig till narkotikabrott. 

   Av detta framgår tre huvudsyften med kriminaliseringen av befattning med 

narkotika.137 Det första tar sikte på handlingar som syftar till framställning och 

spridning av narkotika. Det vill säga odling eller förädling, överlåtelse samt olika 

handlingar för förvaring och transportering. Det är den hantering av narkotika som 

bestraffas hårdast, då dessa oftast är led i organiserad narkotikaförsäljning.138 Det 

andra syftet är att kriminalisera handlingar som är till stöd för framställning och 

spridning. Det innebär att även den som hanterar pengar för narkotika och 

förmedlar kontakt mellan köpare och säljare gör sig skyldig till narkotikabrott, under 

förutsättningen att handlandet är ägnat att främja narkotikahandel. Den tredje 
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 Träskman, Narkotikastraffrätten s. 47. 
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 Asp m.fl. Narkotikabrotten s. 34. 
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formen av kriminalisering tar sikte på handlingar som möjliggör gärningsmannens 

eget bruk av narkotika. När gärningsmannens befattning med narkotika omfattar 

både innehav och eget brukande får innehavet anses konsumera bruket.139 Även 

svårare former av narkotikabrott, såsom överlåtelse, konsumerar mindre grova 

former. Konkurrensfrågorna avgörs enligt punkternas ordningsföljd i 1 § NSL.140 

   Således är i princip all olovlig hantering av narkotika straffbelagd enligt NSL. 

Som synes innehåller det samlade narkotikabrottet en mängd skilda befattningar 

med narkotika och främjandet av narkotikahandel. Ur ett processrättsligt perspektiv 

avviker olika befattningar med narkotika ofta i tid, rum, faktiskt handlande samt att 

olika befattningar kan ha skilda angreppsobjekt/brottsresultat. En befattning eller 

innehav för eget bruk kan sägas innebära ett angrepp mot den egna kroppen. En 

befattning av huvudtyp nummer ett kan sägas vara ett angrepp på den allmänna 

hälsan och befattning enligt huvudtyp nummer 2 ingår där som ett understöd till 

handlingen i typ ett. Det går dock även att hävda att det övergripande 

angreppsobjektet i narkotikabrott är själva narkotikan.141 Däremot borde olika typer 

av narkotika inte utgöra olika angreppsobjekt om de är förvärvade vid samma 

tillfälle.142 Det bör också påpekas att de olika punkterna i 1 § NSL utgör olika typer 

av faktiska handlanden men kan ses som samma gärning i processrättslig 

mening.143 

   Överlåtelse, framställning, förmedlande av kontakt, transport av narkotika, och 

andra liknande befattningar är inte att betrakta som perdurerande brott, utan 

fullbordas och avslutas när den faktiska handlingen är genomförd. Den del av 

narkotikabrottet som är perdurerande är främst innehavet av narkotika och 

befattningen med pengar som härrör från narkotikahandel. Det bör dock påpekas 

att varje enskild överlåtelse kommer att innehålla ett visst mått av innehav, 

förvaring och transport eftersom narkotikan måste överlämnas till köparen. Det 

förefaller därför i viss mån naturligt att den som begår narkotikabrott genom 
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 Prop. 1987/88:71 s. 25. 

140
 Ulväng, Brottslighetskonkurrens s. 815. 
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 Nordh, Spridda tankar s. 183. 
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 NJA 2007 s. 557. 

143
 Jfr hovrättens motivering i NJA 2007 s. 557. Se nedan avsnitt 4.2.3. 
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överlåtelse även har handskats med narkotikan på andra straffbara sätt i nära 

anslutning till den överlåtelsen. 

 

 

4.2.2 Rättskraft och praxis i narkotikabrott 

 

Det som sagts ovan skapar utrymme för en intressant diskussion angående det 

processrättsliga gärningsbegreppets innebörd för narkotikabrotten och andra brott 

där innehav i sig är kriminaliserat. Ska varje överlåtelse ses som en enskild 

gärning om den är del i en större serie med brott? Ska varje bruk av narkotika ses 

som en enskild gärning skild från innehavet av den totala mängd narkotika som 

personen i fråga befattar sig med? Dessa frågor har berörts i några rättsfall som 

kommer att redogöras för nedan. 

   I NJA 1971 s. 396 åtalades den tilltalade för att ha överlåtit amfetamin eller 

fenmetralin till två personer under en angiven period. I en tidigare dom hade den 

tilltalade dömts för att, under samma tidsperiod, överlåtit preludin och amfetamin till 

fem andra personer. I och med att åklagarens gärningsbeskrivning avsåg andra 

överlåtelser än den tidigare domen samt att bestämmelserna i 1 och 3 §§ NSL inte 

kunde tolkas på annat sätt än att varje överlåtelse skulle betraktas som ett brott i 

sig, utgjorde de senare åtalade gärningarna andra gärningar än vad som avsågs i 

det första åtalet.  

   Frågan om det rörde sig om samma narkotika som i den första domen var inte 

aktuell i målet. HD måste här antas ha svarat på frågan om den aktuella 

handlingens brottsenhet och därigenom kommit till en slutsats om gärningens 

identitet. Att det gällde liknande handlingar som befann sig i tidsmässig anslutning 

fick inte genomslag när det i det nya åtalet rörde sig om andra personer än i det 

tidigare åtalet. 

   En liknande slutsats nådde HD i NJA 1986 s. 736 där åtalet gällde en mängd 

fristående brukandehandlingar av amfetamin under den med åtalet avsedda tiden, 

samt ett begränsat innehav av amfetamin vid ett tillfälle under samma tid. I målet 

hade den tilltalade vid en mängd tillfällen köpt amfetamin av en kamrat direkt innan 
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han brukade narkotikan. Dessa skilda bruk av narkotika hade legat nära varandra i 

tiden, under den av åklagaren specificerade perioden. Den tilltalade hade, utöver 

dessa bruk, innehaft en liten mängd narkotika under en begränsad period inom 

den åtalade tidsramen. Med hänsyn till dessa omständigheter bedömde HD att den 

tilltalades innehav av narkotika vid dessa brukandetillfällen skulle bedömas som 

fristående brott från varandra. Det måste påpekas att HD i målet inte behövde ta 

ställning till bedömningen av gärningsidentitet i rättskraftshänseende. 

   Mer komplicerat blev det i NJA 1998 C 55. I målet stod bland annat en person 

åtalad för att “i överlåtelsesyfte förvärvat omkring 811 gram amfetamin vilket han 

därefter under tiden slutet av december 1996 - 16 januari 1997, då han greps av 

polis i Norrköping, olovligen innehaft och förvarat i Motala”.144 Problemet var att 

den tilltalade tidigare dömts för att “i Norrköping olovligen innehaft sammanlagt 

181,18 g amfetamin som han, troligen samma dag, olovligen förvärvat 

huvudsakligen i överlåtelsesyfte”.145 Den tilltalade invände mot åtalet med 

hänvisning till att res juridicata förelåg i och med att den första domen avsåg 

samma narkotika som förvärvats vid en och samma tidpunkt. Riksåklagaren 

anförde i HD att det inte med tillräcklig grad av säkerhet kunde visas att narkotikan 

i det första åtalet inte kom från samma parti som den tilltalade påstods ha förvärvat 

i det senare åtalet. Genom den första domen hade följaktligen frågan om den 

tilltalades förvärv av en viss mängd av narkotika prövats. Det senare åtalet avsåg 

narkotika som härrörde från samma förvärv. Under dessa förutsättningar föreligger 

det hinder mot att ta upp det nya åtalet, eftersom gärningsbeskrivningen inte var 

utformad så att den innefattade något påstående om att den tilltalade efter 

förvärvet befattat sig med narkotikan på annat sätt än vad som är att anse som 

samma gärning. HD avvisade därför åtalet i fråga om förvärv, innehav och 

förvaring av de 811 gram amfetamin som den första domen omfattade.  

   I NJA 2003 s. 435 prövade HD om hinder förelåg mot att utlämna en litauisk 

medborgare som var häktad i sin frånvaro i Litauen för tillverkning och förvaring av 
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stora mängder narkotika, samt utförsel av samma narkotika som personen hade 

dömts för att införa i Sverige. Hinder mot utlämningen ansågs föreligga enligt 10 § 

st. 1 Lagen (1957:668) om utlämning för brott, då dom beträffande det angivna 

brottet hade meddelats i Sverige. HD uttalade att frågan om det är samma brott 

ska bedömas med utgångspunkt i om hinder mot nytt åtal föreligger i RB 30:9. I 

och med att den svenska domen avsåg innehav och insmuggling av samma 

narkotika som en del av det litauiska åtalet avsåg, förelåg det hinder mot utlämning 

i den delen. Det gällde även befattning med det parti narkotika som skett i Litauen. 

HD uttalade dock att: “Även om det är fråga om samma parti narkotika torde det 

dock kunna förekomma att en viss befattning med hela eller en del av partiet är av 

det slaget att det är att anse som en annan gärning än befattningen i övrigt.”146  

   I NJA 2007 s. 557 hade den tilltalade i en första process åtalats den 8 december 

för att under tiden 20-24 oktober 2006 i Västerås ha mottagit och därefter förpackat 

och förvarat 201 gram amfetamin som inte var avsedd för eget bruk. Den tilltalade 

dömdes senare enligt åtalet, med undantag för påståendet att han förpackat 

narkotikan. Den 9 januari 2007 väckte åklagaren på nytt åtal mot samma tilltalad 

och ytterligare en person för att på samma plats och under delvis samma tid ha 

mottagit och förvarat 7910 tabletter ecstasy (MDMA) samt 3179 gram amfetamin, 

varav 201 gram avsåg den första domen. Den tilltalade skulle därefter ha förpackat 

och transporterat en del av amfetaminet och samtliga tabletter till en gömma i 

Västerås. I båda fallen påstods innehavet av narkotika ha varit i överlåtelsesyfte. 

Av utredningen i målet framgick det slutligen att narkotikan i de båda åtalen tagits 

emot vid ett och samma tillfälle och varit del av samma parti. 

   Två frågor aktualiserades i målet. Den första frågan var om res juridicata förelåg i 

och med den tidigare domen över samma narkotika. Den andra frågan, som inte 

överklagades till HD, var om åklagarens tillägg till gärningsbeskrivningen, att den 

tilltalade överlåtit narkotika till annan, var en utvidgning eller justering av åtalet. 

   Riksåklagaren framhöll att två olika typer av narkotikapreparat samt olika 

mängder narkotika utgjorde skilda brottsobjekt. HD avfärdade dessa argument 
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eftersom all narkotika mottagits vid samma tillfälle. Enligt HD innebar det faktum att 

den tilltalade förpackat och transporterat narkotikan till dess gömställe inte att det 

rörde sig om en annan gärning. Detta eftersom det rörde sig om samma narkotika 

som den tidigare domen omfattade och att befattningen enligt det nya åtalet 

företagits i direkt anslutning till den tidigare avdömda gärningen. Det nya åtalet 

avsåg därför samma gärning som det första och åtalet avvisades. Jämför här med 

den tidigare diskussionen kring olika datorer som stjäls vid samma tillfälle.147 Res 

juridicata skulle föreligga mot ett nytt åtal som handlar om att den tilltalade stulit 

ytterligare egendom vid samma tillfälle.148 

   Åklagaren ändrade gärningsbeskrivningen i hovrätten i process nummer två att 

även innefatta ett påstående om överlåtelse. För att åklagaren ska få göra ett 

tillägg i högre rätt krävs det, som tidigare nämnts, att ändringen faller inom ramen 

för samma gärning och blir då att klassificeras som en åtalsjustering. Eftersom 

hovrätten tidigare i sitt domslut nått slutsatsen att det nya åtalet i övrigt omfattade 

samma gärning som det tidigare åtalet, kom åklagarens tillägg att hamna i ett slags 

moment 22. Om rätten hade kommit fram till att ändringen innebar en justering av 

det senare åtalet, skulle denna vara att anse som samma gärning som det första 

åtalet. Justeringen skulle då inte tillåtas eftersom det då skulle föreligga res 

juridicata i och med den första domen. Om ändringen istället hade varit att anses 

som en utvidgning av åtalet, hade den genom förbudet om ändring i högre rätt, RB 

45:5 st. 1, inte varit tillåten. En ändring hade således endast kunnat ske under 

förutsättning att rättegångshinder inte förelåg avseende den tidigare domen samt 

om tillägget var att anse som en justering inom samma gärning som det andra 

åtalet. 

   Hovrätten bedömde åklagarens ändring som en utvidgning av åtalet med 

motiveringen att överlåtelse av narkotika utgör en självständig gärning. Inte bara i 

relation till andra överlåtelser, utan även i förhållande till sådana befattningar som 

avses i 1 § p. 4 NSL om narkotikan tillhör samma parti. Hovrätten menade således 
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att överlåtelse i allmänhet är att anse som en annan gärning än andra befattningar 

med narkotika, i motsats till gängse uppfattning i doktrin.149 

   Ett annat intressant hovrättsavgörande är mål B 4708-07, Hovrätten för västra 

Sverige, (Dom 2008-02-28). Även om hovrättsavgörandet inte är tungt vägande, 

illustrerar det problematiken mellan innehav och överlåtelse av narkotika. Den 

tilltalade i målet hade tidigare dömts den 2 februari 2007 med gärningspåståendet 

att han, “den 4 december 2006 på Centralstationen i Göteborg olovligen och 

huvudsakligen i överlåtelsesyfte innehaft sammanlagt 3336 gram cannabis”.150 

Gärningen var enligt åklagaren att anse som grov med hänsyn till den stora 

mängden narkotika. I det nya åtalet som hovrätten hade framför sig påstod 

åklagaren att den tilltalade: “troligtvis någon gång under hösten 2006 olovligen 

bearbetat, förpackat, transporterat och gömt undan (förvarat) 6022 gram 

cannabisharts, i skogen på Ekelundsmosse, Kroppefjäll i Brålanda, där den 

återfanns den 13 december 2006.”151 Även detta var att anse som grovt brott. 

   Den narkotika som de båda åtalen avsåg hade sådana likheter att det 

uppmärksammades vid analys hos statens kriminaltekniska laboratorium att 

narkotikan ursprungligen måste ha kommit från samma parti, i likhet med de 

tidigare nämnda rättsfallen. Den tilltalade invände mot åtalet och förnekade 

gärningen, samt menade att den åtalade gärningen omfattades av den första 

domens rättskraft. Åklagaren menade att narkotikapartierna varit fysiskt åtskilda 

även om narkotikan ursprungligen varit från samma parti. Det var inte heller antytt 

att den tilltalade förvärvat narkotikan vid samma tillfälle eller att befattningen med 

narkotikan skett gemensamt, även om det är möjligt att tolka in att den tilltalade 

befattat sig med de båda narkotikapartierna den 4 december, som det första åtalet 

avsåg.  

   Hovrätten ansåg att befattningen med narkotikan i de båda åtalen föll in under 

NSL 1 § 4 p. Det räckte dock inte för att de skulle anses vara samma gärning, 
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 Se bl.a. Andersson, Vänbok till Bylund s. 44 ff. och Nordh, Praktiskt process II s. 70. Se även 

nedan, avsnitt 4.2.3. 
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 B 4708-07, Hovrätten för västra Sverige.  
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 B 4708-07, Hovrätten för västra Sverige. 
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främst eftersom befattningen med narkotikan hänfört sig till skilda platser i de båda 

åtalet, att det faktiska handlandet i gärningarna till viss del skilde sig samt att det 

inte var visat att befattningen med narkotikan skett gemensamt. En stor skillnad i 

det här målet jämfört med tidigare mål är här att den tilltalade helt förnekat 

gärningen och inte bidragit till att utreda frågan om narkotikan var förvärvad vid 

samma tillfälle.152  

   För frågan om resning i narkotikamål bör NJA 1979 not. C 403 nämnas. Där 

hade den tilltalade först dömts för att under en period innehaft och överlåtit en 

mindre mängd narkotika. Sedan tingsrättens dom vunnit laga kraft framkom 

uppgifter om att den tilltalade innehaft och överlåtit en större mängd narkotika 

under samma tid som det första åtalet avsåg. Riksåklagaren försökte först att på 

nytt åtala den tilltalade för det grövre brottet vilket avvisades på grund av 

rättegångshinder i hovrätten med hänvisning till att det nya åtalet avsåg samma 

innehav som det första åtalet. HD beviljade sedan resning i målet, RB 58:3 st. 1. p. 

2, eftersom de nya uppgifterna inte kunnat åberopas i den första processen, då de 

blev kända först efter att tingsrättens dom vunnit laga kraft, och att brottet nu 

sannolikt kunde hänföras under den väsentligen strängare straffbestämmelsen 

grovt narkotikabrott. Fallet visar på den säkerhetsventil som resningsinstitutet 

innebär i relation till rättskraften. Även om det först och främst är önskvärt att en 

och samma gärning utreds och handläggs i en domstolsprocess, finns det 

möjlighet att ta om åtalet med de nya omständigheterna eller befattningarna med 

narkotikan som ansetts vara samma gärning.153 Det är i enlighet med Welamsons 

ändamålsresonemang rimligt att resning tillämpas på samma gärning som 

åklagaren är förhindrad att väcka nytt åtal över.154 
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 Nordh, spridda tankar s. 183 f. Det bör påpekas att den tilltalade frikändes från ansvar. 

153
 Jfr Andersson, a. a. s. 50 f. 

154
 Se Avsnitt 2.1 samt Welamson, Om brottmålsdomens rättskraft s. 121 f.  
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4.2.3 Den obrutna förfogandekedjan och rättskraft i narkotikabrott 

 

Som vi ser från praxis hänger olika typer av förfoganden samman inom 

narkotikabrotten. I många fall är plats- och tidsangivelserna oklara eftersom det 

inte alltid är möjligt att specificera dessa. Som det framgår av stöld/häleri-fallen, 

utgör dessa alternativa förklaringar till ett förfogande av samma sak, vilket anses 

innebära att gärningsidentitet föreligger.155 I samma linje ligger tanken på att ett 

uppluckrat krav på tids- och rumsangivelser för vissa typer av brott måste innebära 

att kriteriet för vad som ingår i samma gärning också behöver utvidgas för att 

rättskraftsreglerna ska kunna fylla sin funktion.156 

   Utifrån det sagda har Bylund ställt upp följande kriterier för 

identitetsbedömningen i dessa situationer: Olika typer av befattning, med bland 

annat narkotika och brottsligt förvärvat gods, är samma gärning när befattningarna 

innehåller kriminaliserade moment i en obruten förfogandekedja.157 En 

förutsättning för att förfogandekedjan omfattas av rättskraften är också att 

befattningen eller hanteringen av objektet för de olika brotten har i stort sett likartad 

funktion.  

   Rättskraften blir kopplad till en viss förfogandekedja med ett objekt, snarare än till 

objektets roll i olika delar av kedjan. En annan förutsättning är att objektet ska 

härröra från samma förvärv eller parti, samt att objektet inte har frånhänts 

innehavaren under denna period. Att narkotikan säljs vidare och sen återköpts av 

samma person som sålde narkotikan kan innebära att det ska ses som två 

gärningar trots att det är fråga om samma parti narkotika från början.158 Det 

relevanta för förfogandekedjan är snarare att narkotika förvärvats vid samma 

tidpunkt än att det är narkotika med samma ursprung som köpts vid olika tillfällen. 
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 Jfr även Bylund, Vänbok till Boman s. 64 f. och Welamson, SvJT 1969 s. 999. 

156
 Jfr Andersson, a. a. s. 23 ff. 

157
 Jfr Andersson, a. a. s. 25. 

158
 Nordh, a. a. s. 186 f. 
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   Andersson beskriver likartad funktion som det kriminalpolitiska syfte som ett visst 

kriminaliserande fyller.159 För narkotikabrottet innebär inte detta något problem, 

kriminaliserandet får anses ha till syfte att skydda medborgarna från skadlig 

narkotika och effekterna av dessa, oavsett vilken typ av befattning som åtalet 

gäller. Skilda funktioner får det anses att till exempel ett knivinnehav och mord 

medelst kniv fyller.160 

   Att det ska röra sig om samma objekt inom den obrutna förfogandekedjan skapar 

dock större problem för narkotika än för andra typer av innehav. Själva 

individualiseringsproblemet leder till att det är svårare att skilja till exempel två 

delar av narkotika inom samma parti än två stulna klockor. Handeln med narkotika 

och svårigheten att individualisera varje enskild del av narkotikan kan göra det 

svårare att utreda huruvida det rör sig om narkotika från ett eller flera förvärv.161 

Även om det genom analys går att jämföra olika typer av narkotika, som till 

exempel cannabis, innebär det inte att all cannabis tillhör samma parti eller har 

förvärvats samtidigt. Även olika typer av narkotika kan som bekant ha förvärvats 

samtidigt och då ingå i det som utgör den specifika förfogandekedjan.162 Det torde 

därför vara svårt för en åklagare att motbevisa den tilltalades invändning om att 

narkotikan är förvärvad samtidigt. 

 

 

4.3  En jämförelse med egenmäktighet med barn 

 

Den som obehörigen skiljer ett barn under 15 år från sin vårdnadshavare, utan 

beaktansvärda skäl, gör sig skyldig till egenmäktighet med barn. Tidigare kunde en 

vårdnadshavare endast dömas till ansvar för bortförande men inte dömas för 

avskiljande.163 Beaktansvärda skäl har sagts vara att skydda barnet mot skada, om 
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 Andersson, a. a. s. 28. 

160
 Jfr Andersson, a. a. s. 28 f. 

161
 Jfr ovan, avsnitt 4.2.2, NJA 1998 C 55 och B 4708-07, Hovrätten för västra Sverige. 

162
 Jfr ovan, avsnitt 4.2.2, NJA 2007 s. 557. 
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 Se tidigare lydelse av BrB 7:4 och NJA 2006 s. 708. 
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ett brottsligt angrepp riktas mot barnet, som till exempel sexuella övergrepp eller 

skadliga intryck i och med en förälders narkotika- eller alkoholmissbruk.164 Att det 

krävs ett obehörigt skiljande tar sikte på den subjektiva inställningen hos den 

vårdnadshavaren som blir avskild från barnet. Har denna vårdnadshavare 

samtyckt till avskiljande föreligger därför inte något brott. 

   Om barnet förts till utlandet och hålls kvar där, anses brottet ändå vara begått i 

Sverige om vårdnadshavaren, vars rätt avskurits, finns här.165 Egenmäktighet med 

barn är ett perdurerande brott som inte avslutas förrän barnet återlämnas till sin 

rättmätiga vårdnadshavare eller när gärningsmannen förlorat kontrollen över 

barnets återlämnande.166 Brottet kan även begås genom underlåtenhet att 

återlämna barnet. 

    I och med att den som avskiljer barnet från sin vårdnadshavare kontinuerligt gör 

sig skyldig till brott tills detta tillstånd upphör, öppnar det för en diskussion om res 

juridicata för det fall då barnet inte återlämnas efter en laga kraftvunnen dom. 

Denna fråga togs upp i HD i NJA 1991 s. 241. I målet hade den tilltalade redan 

dömts för egenmäktighet med barn genom att tidigare ha fört barnen till Iran, där 

dem fortfarande hölls kvar när åtal nummer två väcktes. Åklagaren yrkade ansvar 

för egenmäktighet med barn på grund av att barnen fortfarande var skilda från sin 

vårdnadshavare och att den tilltalade inte medverkat till något återförenande. 

Majoriteten i hovrätten menade att avskiljandet efter den laga kraftvunna domen 

inte kunde anses vara ett självständigt brott i förhållande till det den tilltalade redan 

var dömd för. Gärningsidentitet skulle därför ha förelegat mellan de båda 

gärningarna. HD ansåg att det inte var att se som samma gärning och res 

juridicata förelåg inte. HD utvecklade dock inte skälen bakom utgången i målet.  

    Slutsatsen är enligt min mening rimlig trots att det inte, utan domen, går att skilja 

den tidigare åtalade gärningen från den senare åtalade gärningen i tid. Även om 

den nya gärningen trots allt begås i direkt anslutning till den tidigare, är det 

naturligtvis omöjligt för åklagaren att i den första rättegången justera åtalet för att 
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 Jareborg, Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 121. 
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 Jareborg, Friberg, a. a. s. 121. 
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inbegripa framtida obehöriga avskiljanden. Den första gärningen avskärmas 

således från den senare i och med den första domen. Om samma 

gärningsbegrepp i RB 30:9 och RB 45:5 st. 3 ska upprätthållas finns det inget 

utrymme att utsträcka rättskraften längre än åklagarens justeringsmöjlighet. 

Tidsaspekten var således det som gjorde att gärningen i det nya åtalet skilde sig 

från det tidigare. 

   En förutsättning för att kunna dömas för ett fortsatt avskiljande är att den tilltalade 

har haft praktiskt möjlighet att återföra barnet.167 Att den tilltalade har varit 

frihetsberövad under den tid som det senare åtalet avser, har enligt HD inte 

påverkat ansvarsfrågan för den tilltalade, då den tilltalade vetat var barnen befunnit 

sig men vägrat att avslöja detta.168 

   Jämfört med narkotikabrottet kan den som avskiljer ett barn dömas för fortsatt 

avskiljande med samma barn, medan den som innehar eller på annat sätt förfogar 

över narkotika förmodligen inte skulle kunna dömas för att befatta sig med samma 

narkotika som domen omfattade. Som synes i domarna om narkotikabrott kan 

narkotika från samma parti delas upp och hållas gömd så att en del av partiet 

aldrig kan förverkas. Den dömde/friade kan senare förfoga över denna del av 

narkotikapartiet. Frågan är om inte befattning med narkotika efter att domstol har 

dömt över den narkotikan som innehas är lika klandervärd som att fortsätta avskilja 

ett barn efter att dom om egenmäktighet med barn fallit. Förmodligen är det så att 

en domstol med samma argument som ovan, det vill säga att det inte hade varit 

möjligt att justera åtalet till att innefatta framtida förfoganden med samma 

narkotika, skulle tillåta ett nytt åtal mot det nya innehavet av narkotika även om det 

rör sig om samma narkotika. Enligt min mening bör därför inte åtal om innehav 

eller liknande befattning med narkotika avvisas trots att det är samma narkotika 

som den tidigare domen avser, när det nya förfogandet skiljer sig i den tidsmässiga 

aspekten på så sätt att åklagaren inte kunnat justera åtalet under den första 

rättsprocessen.  
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   Om res juridicata mot senare narkotikainnehav av samma narkotika skulle 

föreligga på grund av en tidigare dom, skulle detta leda till orimliga konsekvenser 

för åklagarens möjligheter att effektivt beivra narkotikabrott. För de fall då utredare 

inte lyckas lokalisera all narkotika som ingår i samma parti, kommer rättskraften att 

hindra senare åtal, vilket förmodligen skulle leda till att åklagare blir försiktigare 

innan man väcker åtal för narkotikabrott och öka tiden från utredning till fällande 

dom. Det skulle minska effektiviteten i det svenska rättssystemet och öka den tid 

som personer får sitta häktade i väntan på rättegång för narkotikabrott.  

 

 

4.4 En jämförelse med grov fridskränkning 

 

Brottet grov (kvinno)fridskränkning BrB 4:4 a kan även det vara intressant för vår 

rättskraftsdiskussion i jämförelse med perdurerande brott. Grov fridskränkning är 

dock inte ett perdurerande brott, utan ett brott som består av flera självständiga 

brottsliga gärningar men kan ändå illustrera de problem som utdragna 

händelseförlopp orsakar i rättskraftshänseende.169 Brottskonstruktionen grov 

fridskränkning innefattar vissa brottsliga handlingar som finns i 3:e, 4:e och 6:e 

kapitlet BrB, till exempel misshandel, ofredande, olaga hot och sexuellt ofredande, 

och tillsammans utgör de led i en upprepad kränkning av personens integritet och 

varit ägnade att skada personens självkänsla. Upprepade kränkningar av mildare- 

och normalgraden infogas därmed i en brottskonstruktions som kan utgöra ett 

enda grovt brott.170 Däremot ska grövre enskilda brottsliga gärningar som till 

exempel grov misshandel, våldtäkt eller olaga frihetsberövande dömas för särskilt 

och därför inte vara del i den grova fridskränkningen.171  

   Man bör ha i åtanke att brottslighet av det här slaget ofta pågår under långa 

tidsperioder under vilka ett flertal brottsliga handlingar företas. Det är ofta omöjligt 
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för målsäganden att ge en närmare tids – och rumsangivelse för sådana brott, utan 

åtalet kan komma att avse ett visst antal handlingar under en viss period.172 Detta 

är något som lagstiftaren tagit fasta på i regleringen kring grov fridskränkning.173 

   Från ett rättskraftsperspektiv ska alla sådana brott av normalgraden anses 

prekluderas i ett åtal om grov fridskränkning som avser en viss tidsperiod. Det är 

därmed inte möjligt för åklagaren att komma igen med åtal om brottsliga gärningar 

av normalgraden.174 Som tidigare nämnts har domstolen i ett sådant åtal inte dömt 

över grövre enskilda handlingar vilket kan leda till slutsatsen att grövre brott inte 

prekluderas i ett åtal om grov fridskränkning. Det är särskilt problematiskt eftersom 

bedömningen om vad som är att anse som ett grovt brott i vissa fall kan komma att 

bedömas olika. Det sagda skulle något förenklat kunna innebära att rättskraften i 

grov fridskränkning kan komma att omfatta alla liknande typer av gärningar som 

vidtas inom en viss period som specificeras i gärningsbeskrivningen, så länge 

dessa inte är att anse som grova. Åklagaren kan heller inte justera åtalet till att 

innefatta de gärningar som rubriceras som grova brott eftersom de därmed är att 

anse som andra gärningar än de brott som den grova fridskränkningen omfattar.175 

Det blir särskilt problematiskt när bedömningen rör misshandel inom familjen, som 

kan anses vara försvårande eller grund för att döma för grövre brott på grund av att 

den varit påtagligt integritetskränkande.176  

   Samtidigt måste vi ha i åtanke att det är gärningen och inte brottsrubriceringen 

som påverkar domens rättskraft, men en sådan brottskonstruktion kan påverka hur 

åklagare väljer att formulera gärningsbeskrivningen. Domstolen har också 

möjlighet att slutligen döma för flera tillfällen av misshandel istället för en enda grov 

fridskränkning.177 Väljer åklagaren en gärningsbeskrivning där till exempel slag och 

sparkar påståtts har utdelats under viss tid borde rimligtvis alla slag och sparkar 

omfattas av rättskraften oavsett om de är att anse vara grova eller ej eftersom 
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 Jfr NJA 1991 s. 83.  
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 A. prop. s. 76 f.   
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 A. prop. s. 77 och 131. 
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 Jfr Ulväng, Brottslighetskonkurrens s. 824.  
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gärningarna överensstämmer i angreppsobjekt och handling. På så sätt borde 

gradindelningen enligt min mening inte bli helt avgörande för rättskraften för 

misshandelsgärningen i åtal om fridskränkning. 

   Effekten av att grövre misshandelsgärningar inom fridskränkningsbrottet inte 

träffas av domens rättskraft blir att åklagaren under rättegång inte kan justera ett 

gärningspåstående om misshandel av normalgraden till en grövre misshandel, 

utan kommer att behöva väcka nytt åtal för den gärningen. Det väcker också 

frågan om grövre misshandelshandlingar ska kunna tas med i bedömningen av 

den upprepade kränkningen som fridskränkningsbrottet bygger på. Det sista är 

dock en straffrättslig fråga, men visar på koherensproblem som kan uppstå mellan 

straffrätten och processrätten. 

   Det skulle kunna anses stötande för rättskraftsinstitutet i relation till andra 

brottstyper, om brottskonstruktionen i fridskränkningsbrottet påverkar hur synen på 

gärningsidentitet ändras för misshandel av normalgraden kontra grov misshandel. 

Som tidigare nämnts omfattas de omständigheter som gör att en misshandel är att 

anse som grov inom domens rättskraft.178 Det skulle leda till en diskrepans mellan 

den bedömningen av gärningsidentitet, om vi ser till misshandel i allmänhet, och 

det område som rättskraften träffar i fridskränkningsbrottet.  

   Om det är riktigt att rättskraften inte omfattar grövre brott inom ramen för en 

ospecificerad tids- och rumsavgränsning i fridskränkningsbrottet, skulle en liknande 

jämförelse kunna göras med grövre former av narkotikabrott. Om åklagaren i ett 

åtal angående narkotikabrott av normalgraden inte kan precisera 

gärningsbeskrivningen närmare än till en viss tidsram, borde grova narkotikabrott 

inom samma tid inte heller omfattas. Jämfört med den grova fridskränkningen 

borde angreppobjektets roll, narkotikan, inte ha någon större betydelse för 

rättskraftsbedömningen. Det torde vara samma angreppsobjekt i alla handlingar 

som innefattas i den grova fridskränkningen som alla befattningar med narkotikan. 

Dessutom kan identiteten hos angreppsobjektet vara densamma utan att 
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 Se avsnitt 3.2.3 och NJA 1987 s. 61.  
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gärningen är att anse som en annan. Det är samma person som blir utsatt för alla 

kränkningar i fridskränkningsbrottet och samma narkotika i narkotikabrottet. 

   Jämfört med narkotikabrottet och övriga perdurerande innehavsbrott uppstår det 

liknande problem med tidsavgränsningarna och gärningsidentiteten. När enskilda 

handlingar inte låter sig avgränsas i tid borde det leda till att alla liknande 

handlingar i anslutning till den åtalade gärning prekluderas. Trots att det är skillnad 

på hur enskilda handlingsmoment avgränsas i gärningsbeskrivningen i relation till 

fridskränkning och narkotikabrott, uppstår det liknande problem när handlingarna 

inte kan avgränsas tids- och rumsmässigt. Båda brottstyperna visar hur svårt det 

kan vara för åklagaren att precisera utdragna händelseförlopp i tid och rum och på 

problem som uppstår med olika brottskonstruktioner i rättskraftshänseende. 

 

 

4.5 Summering – gärningsidentitet för narkotikabrott och perdurerande 

brott 

 

Den modell som finns för att hantera identitetsfrågan för narkotikabrott, den 

obrutna förfogandekedjan, innebär att befattningar med samma objekt som har 

liknande rättspolitisk funktion anses vara samma gärning. Det kvarstår dock frågor 

kring hur specifika typer av befattningar med narkotika ska hanteras i relation till 

innehav, framförallt överlåtelse. I jämförelse med andra perdurerande brott 

tydliggörs problemen med gärningsidentitet för brottsliga handlingar som inte låter 

sig avgränsas i tid och rum.  
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5 Överlåtelse och narkotikainnehav 

5.1 Ingår överlåtelse av narkotika i den obrutna förfogandekedjan?  

 

Frågan om den obrutna förfogandekedjan och narkotikabrott ställs på sin spets när 

vi frågar oss hur åtal om överlåtelse av narkotika ska behandlas i 

rättskraftshänseende när den tilltalade tidigare har dömts eller friats för annan 

befattning med samma narkotika.  

   Av praxis framgår det att viss annan befattning med narkotika, transport, 

förvaring, innehav etc. prekluderas i och med ett åtal om innehav.179 Det finns 

således stöd för att teorin om den obrutna förfogandekedjan ska tillämpas på vissa 

typer av förfoganden med narkotika, när narkotikan förvärvats vid samma tidpunkt. 

I och med att olika typer av befattning med narkotika konsumerar innehavet, och 

befattningarna ofta sker i anslutning till förfogandet med hela narkotikapartiet, kan 

detta till viss del vara ändamålsenligt. Åtal om narkotikabrott koncentreras på så 

sätt och den tilltalade kan räkna med att alla liknande befattningar han har gjort sig 

skyldig till kan tas upp i samma rättsprocess. Frågan är dock om gränsen för vad 

som innefattas i den obrutna förfogandekedjan avgörs på godtyckligt sätt. Om det 

saknas koppling mellan de faktiska handlingarna och tids- och rumsaspekterna i de 

olika befattningarna.  

   HD har lämnat öppet om även andra typer av befattning ska ingå i det som 

prekluderas av gärningsidentitet i narkotikabrott.180 Andersson har, i sin väl 

utvecklade analys av NJA 1998 C 55, nått slutsatsen att HD i målet menat att 

överlåtelse av narkotika inte inrymdes i den första domen.181 Detta på grund av att 

HD underlåtit att undanröja den del av åtalet som omfattade överlåtelse av 16 

gram amfetamin. Samtidigt pekar dessa rättsfall mot att vissa typer av befattning 

med narkotika på olika sätt inte utgör annan gärning i rättskraftshänseende.182 
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 Se ovan, avsnitt 4.2.2 

180
 Jfr Nordh, Spridda tankar s. 185. 

181
 Andersson, Vänbok till Bylund s. 44 f. 
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 NJA 1998 C 55 samt NJA 2007 s. 557. 
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Andersson och Nordh har intagit ståndpunkten att överlåtelse av narkotika i 

rättskraftshänseende är samma gärning som innehav av samma narkotika.183 I 

motsats till detta står uttalandet i NJA 2003 s. 435, att viss befattning med hela 

eller del av partiet kan utgöra en annan gärning.184  

 

 

5.1.1 Den obrutna förfogandekedjan och gärningsidentitet 

 

Som synes har praxis och doktrin till stor del frångått tanken på att 

gärningsidentitet ska vara nära kopplad till specifika tids- och rumskriterier för vissa 

brottstyper. Tid och rum är något som kan tala för att gärningsidentitet föreligger 

vid specifika brottstillfällen, men avsaknaden av överensstämmelse av dessa, vid 

innehavsbrott eller alternativa förfoganden, har inte varit avgörande.185 Inte heller 

har olika befattningar på skilda platser inneburit att det varit fråga om en annan 

gärning i relation till den obrutna förfogandekedjan.186 Om även överlåtelse av 

narkotika har en likartad funktion som övriga punkter i 1 § NSL borde denna 

befattning, med samma argument som den obrutna förfogandekedjan, vara samma 

gärning. Det vill säga, att förfoganden med samma objekt blir samma gärning 

oavsett vilken funktion objektet fyller vid olika handlingar. För att återvända till 

jämförelsen stöld/häleri, kan man här fråga sig om det finns någon anledning att 

göra skillnad mellan denna och olika befattningar inom narkotikabrottet.187 

    Jag vill här göra en återkoppling till det som sagts tidigare om oklara och vaga 

gärningsbeskrivningar. Ska sådana accepteras bör den tilltalade då vara försäkrad 

om att han åtalas för samtliga gärningar, av samma slag, under samma tid, i en 

och samma process. Det borde således inte ligga den tilltalade till last att utredaren 

misslyckas att utreda alla liknande gärningar i direkt anslutning till den åtalade 
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 Nordh, Praktisk process II s. 70 och Andersson, a. a. s. 44 ff.  
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 NJA 2003 s. 435. 
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 Jfr med stöld/häleri. 

186
 NJA 2007 s. 557. 
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 Andersson, a. a. s. 41. 
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gärningen. Frågan är då om man kan begära av åklagaren att åtala för dessa typer 

av handlingar inom samma process om de överensstämmer i tid och rum. Från 

den tilltalades perspektiv kan det anses motiverat, men utifrån ett 

utredningstekniskt perspektiv kan det vara behäftat med stora svårigheter att 

slutföra utredningar om innehavsbrott inom rimliga tidsramar och samtidigt få fram 

information om nya befattningar med narkotika. Det skulle kunna leda till att mer 

komplicerade utredningar om narkotikabrott skulle behöva ännu längre tid innan 

åtal kan väckas. 

   För stora avvikelser i tids- och rumsaspekten skulle kunna tala för att det rör sig 

om en annan förfogandekedja. Det innebär dock inte med automatik att det är en 

ny förfogandekedja om befattningarna skiljer i tid och rum.188  

   För grova narkotikabrott, som till exempel i NJA 2007 s. 557, avser inte åtalet 

innehav för eget bruk utan narkotikan antas innehas i överlåtelsesyfte. Sådana åtal 

inkluderar redan ett påstående om att förvärvet eller innehavet är för en senare 

överlåtelse. En dom över ett sådant innehav borde enligt Nordh, även omfatta 

senare överlåtelse av narkotika inom samma förfogandekedja.189 Jag kan vara 

beredd att hålla med om att narkotikabrott som innefattar ett påstående om 

överlåtelsesyfte även bör innefatta senare förverkligande av denna brottsplan. Det 

skulle kunna jämföras med ett åtal om försök till brott, där rättskraften även 

omfattar det fullbordade brottet.190 Det är inte detsamma som att andra åtal om 

innehav, utan överlåtelsesyfte, ska omfatta överlåtelse. 

   Som visat i rättsfallet NJA 1971 s. 396 kan olika överlåtelser inom samma 

tidsram till olika personer, anses vara skilda gärningar. I fallet var det dock inte 

visat att det var vid samma tidpunkt förvärvad narkotika som såldes vid dessa 

tillfällen. Men det öppnar ändå upp för att kumulativa befattningar med narkotika, i 

relation till alternativa, inte är samma gärning. Hovrätten använde som sagt samma 

resonemang i NJA 2007 s. 557 och ansåg att överlåtelse i normalfallet anses 
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utgöra en självständig handling i relation till befattningar i 1 § 4 p. NSL, även om 

det var frågan om narkotika från samma parti.  

   Det största problemet med att behandla narkotika som en del i den obrutna 

förfogandekedjan, kan tyckas vara att narkotika från samma parti kan delas upp 

och försäljas vid olika tidpunkter. Således går det inte att direkt avgöra om olika 

typer av befattningar, som ändå vidtas inom en någorlunda avgränsad tidsram, 

som alternativa eller kumulativa. En överlåtelse kan ske samtidigt som den 

tilltalade förvarar en viss annan del av partiet på annan plats, vilket talar för att 

gärningarna är kumulativa. En överlåtelse av hela partiet kan dock inte ske 

kumulativt utan måste anses vara ett alternativt förfogande till att förvara eller på 

annat sätt befatta sig med narkotikan. Av detta följer att olika förfoganden med 

samma narkotika antingen kan vara kumulativa eller alternativa till varandra, vilket 

leder till ytterligare gränsdragningsproblem. Andersson menar trots detta att 

narkotika inte ska särbehandlas från andra typer av innehav, som till exempel 

stöldgods, eftersom den typen av objekt också är flyktiga och lätta att 

avobjektifiera.191 

   Det moment som överensstämmer med överlåtelse och annan befattning, är att 

det i båda fallen är samma tilltalad och samma narkotika. I övrigt borde ett 

påstående om överlåtelse oftast innebära en annan tidpunkt, annan plats, annan 

faktiskt handling och ny tredje part.192 Man kan därmed fråga sig om det är rimligt 

att rättskraften kommer att omfatta överlåtelsen när den gärningen i stor 

utsträckning avviker från innehavet. Enligt min mening är det därför inte möjligt att 

generellt sett säga att överlåtelse eller liknande befattning med narkotika omfattas 

av en tidigare doms rättskraft. 

   Ett problem med att tillämpa den obrutna förfogandekedjan på narkotikabrott är 

att det avgörande för hur rättskraften kommer att träffa innehavet är om narkotikan 

är från samma köp och parti. Rättskraften kommer således inte att träffa 

befattningar med annan narkotika under samma period vilket gör det avsevärt 
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mycket svårare för åklagaren att bedöma rättskraftsfrågan, om den tilltalade inte 

själv erkänner och berättar var och när narkotikan införskaffades. Erkänner den 

tilltalade och hävdar att all narkotika är ifrån samma köp skulle situationen bli som i 

NJA 1998 C 55. Om den tilltalade däremot förnekar gärningen blir situationen 

istället som i målet B 4708-07, eftersom den tilltalade oftast inte förnekar 

narkotikabrott och samtidigt erkänner att han har köpt narkotikan vid ett specifikt 

tillfälle. En person som förnekar ett narkotikabrott löper därmed större risk att ännu 

en gång kunna åtalas jämfört med om han istället erkänt och invänt att narkotikan 

kommit från samma parti.  

   Problemet härrör från att utredarna svårligen kan säga om två påsar med 

narkotika kan komma från samma köp utan att den tilltalade eller ett vittne bistår 

med information om narkotikans ursprung. Detta är till viss del ett bevisproblem 

men kan få som konsekvens att rättskraften i narkotikamål endast kan träffa fall där 

den tilltalade har erkänt brott. Detta kan inte anses vara en tillfredställande ordning, 

eftersom den tilltalade genom att erkänna innehav av en mindre mängd narkotika 

helt kan undgå åtal av en större mängd narkotika på annan plats och tid.193 

   Andersson menar dock att den obrutna förfogandekedjan har två viktiga fördelar: 

”den är någorlunda lätt att tillämpa och den främjar i allmänhet ändamålen bakom 

rättskraftsregeln”.194 Jag kan hålla med om att den obrutna förfogandekedjan skulle 

underlätta identitetsbedömningen avseende överlåtelse och innehav av narkotika. 

Domstolen har då endast att bedöma om den narkotika som överlåtelsen avser är 

samma narkotika som den som en dom om innehav avser. Frågan om 

gärningsidentitet omvandlas då istället till en bevisfråga, vilket inte alltid kan anses 

vara helt passande med tanke på de bevissvårigheter som åläggs utredaren att 

visa att narkotikan härrör från samma förvärv. Det skulle vara lättare för domstolen 

att tillämpa den obrutna förfogandekedjan, men det skulle samtidigt ställa högre 

krav på utredningen i narkotikamålet. Att en lösning är relativt lätt att tillämpa är 

naturligtvis bra, men enligt min mening är det inte ett särskilt starkt argument om 
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det inte i övrigt finns tungt vägande skäl för den lösningen. Det skulle dock leda till 

en ökad koherens inom rättskraftens område, eftersom den obrutna 

förfogandekedjan då tillämpas enhetligt på alla typer av brott. 

   Att överlåtelse och innehav anses vara samma gärning skulle kunna anses ligga 

i linje med ändamålen bakom rättskraftsregeln. Detta eftersom den tilltalade kan 

vara försäkrad om att slippa bli åtalad för olika befattningar med samma narkotika. 

Samtidigt skulle kostsamma dubbelprocesser undvikas i narkotikamål eftersom 

åklagaren är hänvisad till den första processen angående samma narkotika.  

   Av det sagda anser jag dock att det inom samma gärning i vissa situationer kan 

föreligga gärningsidentitet mellan innehav och överlåtelse av narkotika. 

Förutsättningarna för att gärningsidentitet föreligger borde vara att de faktiska 

omständigheterna i direkt anslutning till innehavet, överensstämmer eller i vart all 

är liknande. Det skulle till exempel betyda att den brottsliga gärning i form av ett 

innehav som en person begår på väg till eller från en narkotikaförsäljning, innebär 

att rättegångshinder föreligger för den överlåtelse som skedde i direkt anslutning till 

det avdömda innehavet. På så sätt kan tids- och rumsangivelsen bli avgörande när 

andra direkta kopplingar är mindre lika.195  

   Det kan vara mer motiverat att handlingar som ligger närmare varandra i tiden 

och som utgör liknande brottslighet utreds i ett sammanhang än att liknande 

brottslighet som inte har annat gemensamt än att brottsobjektet (narkotikan) är 

densamma. Även om man till viss del har lagt mindre vikt vid tids- och 

rumsaspekten i praxis borde det ändå tala för att gärningsidentitet föreligger när 

kopplade handlingar har genomförts i nära samband.     
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5.1.2 Den obrutna förfogandekedjan och åtalsjustering 

 

Vid bedömningen av gärningsidentitet och åtalsjustering, får den tilltalades rätt till 

effektivt försvar större genomslag än vid diskussionen om rättegångshinder.196 Det 

innebär att vi i frågan om gärningsidentitet även måste fråga oss hur en 

åtalsjustering från ett åtal om narkotikainnehav till ett påstående om en överlåtelse 

påverkar den tilltalades möjlighet till effektivt försvar. Även om det är samma 

gärning som ska ligga till grund för rättskraft och åtalsjustering, kan det vara av vikt 

att se problemet ur de olika perspektiv och funktioner som bestämmelserna har. 

   I fråga om åtalsjustering i narkotikabrott bör målet NJA 1991 s. 612 nämnas. Där 

tilläts åklagaren att justera åtalet från ett påstående om överlåtelse och ett yrkande 

att förverka återfunna kontanter som vinning av narkotikaförsäljning, till ett 

påstående om att kontanterna utgjorde betalning för narkotika som den tilltalade 

avsåg att köpa eller som sålts av andra.197 Skillnaden i det brottsliga förfarandet 

blev att förvaringen av pengar hänförde sig till en narkotikaaffär istället för 

överlåtelse i den delen av åtalet. HD tillät justeringen med hänvisning till att 

påståendet om innehavet av kontanterna hade betydelse för påståendet om 

överlåtelsen av narkotika, även om inte pengarna varit uttrycklig del i 

gärningspåståendet. Målet ger ett visst stöd för att ett förfarande kopplat till tidigare 

befattning med samma narkotika kan anses vara samma gärning, i vart fall när den 

senare befattningen med vederlag från överlåtelsen även varit uppe för bedömning 

i åtalet. Åtalsjusteringen måste här ses i samband med omständigheterna i målet 

och gärningsbeskrivningen i övrigt, varför det enligt min mening inte är möjligt att 

dra alltför generella slutsatser av målet. 

   För bedömningen om gärningsidentitet och åtalsjustering bör dock den tilltalades 

möjlighet till effektivt försvar tas i beaktan, så att inte gränsen det som anses vara 

samma gärning blir oöverskådligt eller baseras på godtyckliga grunder. Den 

tilltalades möjlighet att effektivt försvara sig kan till viss del minska om området för 
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åtalsjusteringen utvidgas allt för mycket, om inte domstolen ger den tilltalade en 

möjlighet att omformulera sitt försvar om gärningspåståendet förändras. Det skulle 

i sin tur kunna leda till att domstolsprocessen blir mindre koncentrerad eftersom 

den tilltalade behöver ges tid att förbereda sitt försvar i förhållande till påståendet 

om innehav. 

   Det kan till viss del tala för att olika typer av liknande befattningar med samma 

objekt inom samma tidsmässiga ram handläggs i en process, i och med att den 

tilltalade därefter kan lägga den perioden bakom sig. Om det däremot finns större 

avvikelser i något hänseende kan det tala för att en justering skulle överrumpla den 

tilltalade och rättegången eventuellt skulle behöva skjutas upp för att den tilltalade 

ska ha möjlighet att försvara sig mot ändringen i gärningspåståendet. Samtidigt 

måste det antas finnas väldigt få utredningsmässiga fördelar med att försöka åtala 

allt för skilda handlingar i en och samma rättsprocess. Till viss del kan det dock 

vara motiverat att en narkotikaaffär och den efterföljande befattningen som den 

tilltalade gör sig skyldig till utreds i ett sammanhang. Det är dock ofta svårt för polis 

och åklagare att lyckas koppla och utreda en hel sådan brottskedja inom en rimlig 

tid.198 Det blir framförallt problematiskt om det finns personer i det narkotikanätverk 

som utreds som är frihetsberövade, eftersom det då finns ett större behov av att 

utredningen bedrivs skyndsamt. 

   Detsamma kan sägas om åklagaren istället får reda på att den tilltalade överlåtit 

annan narkotika än den som det pågående åtalet avser. Åklagaren är då 

förhindrad att justera åtalet att även innefatta den narkotikan, utan är hänvisad till 

att väcka nytt åtal eller utvidga åtalet i tingsrätten, även om överlåtelsen har ett 

tids- och rumsmässigt samband med övriga handlingar med den andra 

narkotikan.199 Det kan enligt min mening anses märkligt att den enda skillnaden 

mellan om åtalsjustering ska tillåtas eller inte, ska vara om narkotikan har 

införskaffats vid samma tidpunkt. Det påverkar förutsebarheten i åklagarens åtal 

och i processen. Det ger också den tilltalade stort utrymme att agera då 
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utredningstekniska skäl talar för att det allt som oftast inte är möjligt för utredaren 

att säga om det rör sig om narkotika som är införskaffat vid ett och samma tillfälle. 
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6 Avslutning 

6.1 Sammanfattande kommentarer 

 

För att sammanfatta mina slutsatser angående gärningsbegreppets ställning i 

processrätten återvänder jag till mina inledande frågeställningar.  

   För det första finns det ingen enhetlig tolkning för begreppet ”gärningen” inom 

straffprocessen. Gärningen som domstolen har att döma över i RB 30:3 bygger på 

åklagarens gärningsbeskrivning, men domstolen har till uppgift att tolka åklagarens 

gärningsbeskrivning, vilket ibland kan leda till att RB 30:3 omfattar mer än 

ordalydelsen i gärningsbeskrivningen. Det gärningsbegrepp som styr 

brottmålsdomens rättskraft i RB 30:9, åtalsjustering och litispendens innefattar mer 

än vad domstolen kan döma över. Det finns således olika sätt att tolka 

gärningsbegreppet inom straffprocessen.  

   Anledningen till att man har valt olika tolkningar av begreppet gärning är 

motiverat med hänsyn till ändamålen med reglerna. En snävare tolkning för det 

som domstolen har att döma över, leder till en mer koncentrerad rättsprocess och 

ger den tilltalade bättre möjligheter att effektivt försvara sig mot åklagarens 

anklagelser. Rättskraften och åtalsjustering garanterar att den tilltalade och andra 

parter inte ska behöva genomlida ännu en process för något som skulle kunna ha 

tagits upp redan i det första åtalet. Det är därför motiverat att området för 

rättskraften är något vidare än det som domstolen har att döma över. Att just 

rättskraften och åtalsjustering sammanfaller kan motiveras med att åklagaren inom 

den gärningen som senare prekluderas av åtalet har en möjlighet att justera och på 

så sätt förhindra materiellt felaktiga domar på grund av saker som inte fanns med i 

det inledande åtalet. 

   För att uppnå målet med en koncentrerad rättsprocess, har åklagaren möjlighet 

att justera sin gärningsbeskrivning inom området för samma gärning, men är 

förhindrad att justera åtalet att avse en annan gärning. Angående en annan 

gärning kan åklagaren istället välja att utvidga åtalet i tingsrätten eller väcka nytt 

åtal. Om en gärning som åklagaren trott varit en annan gärning visar sig vara 
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samma gärning som det tidigare åtalet kan frågan om resning till men för den 

tilltalade komma i fråga som en sista utväg.200 

   Det bästa sättet att uppnå en koncentrerad brottmålsprocess och förenkla 

eventuella frågor om domens rättskraft, är om åklagaren utformar sin 

gärningsbeskrivning så precist och enkelt som den specifika gärningen tillåter. Det 

bidrar till att den tilltalades rätt till effektivt försvar tillvaratas i och med att den 

tilltalade enkelt kan tillgodogöra sig anklagelserna. En tydlig gärningsbeskrivning 

underlättar också för domstolen som då inte behöva lägga ner tid på att tolka 

gärningsbeskrivningen. I många fall kan dock utredningsproblem och komplicerad 

brottslighet göra det svårt för åklagaren att precisera gärningsbeskrivningen, något 

som då får konsekvenser för hela den efterföljande brottmålsprocessen. 

   De moment som generellt tas i beaktande vid bedömningen om en gärning är 

samma som tidigare avdömts är själva handlingen, brottsresultatet eller effekten av 

handlingen, angreppsobjektet, tid och rum för handlingen samt i viss mån även 

målsäganden. Det spelar också roll om den nya gärningen kan anses vara 

alternativ eller kumulativ till den tidigare åtalade gärningen. Specifikt för 

bedömningen av gärningsidentiteten i olika typer av innehavsbrott och 

perdurerande brott kopplade till innehav, är om den tilltalade innehaft objektet i en 

obruten förfogandekedja, förutsatt att det nya förfogandet med objektet inte har ett 

annat skyddsintresse eller en annan kriminalpolitisk funktion än innehavet. 

 

  

                                            
 

200
 Jfr NJA 1979 not. C 403.  
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6.2 Argument för och emot att överlåtelse och innehav kan vara samma 

gärning 

 

För att sammanfatta diskussionen om överlåtelse och innehav av narkotika, skulle 

jag här vilja lista argumenten för och emot att överlåtelse och innehav av narkotika 

anses vara samma gärning. 

   Det som talar för att överlåtelse och innehav är att anse som samma gärning är 

främst en förändring i synen på hur strikt kravet på tids- och rumsaspekten ska 

vara för gärningar som svårligen kan avgränsas i just tids- och rumsaspekten. 

Synen på olika typer av befattningar i den obrutna förfogandekedjan har vunnit 

visst erkännande i praxis.201 I förhållande till stöld och efterföljande befattning med 

stöldgodset har vikten av dessa aspekter minskat. Även att det faktiska handlandet 

i vissa fall har ansetts av mindre betydelse vid alternativa förklaringar till att en 

person innehar ett visst gods, talar för att rättskraften ska kopplas starkare till ett 

objekt än själva användandet av objektet.202 Generellt sett borde mer prekluderas i 

gärningsbeskrivningar som är mer omfattande, något som talar för en något 

utvidgad syn på gärningsidentitet för perdurerande brott. Det är även relativt lätt att 

tillämpa den obrutna förfogandekedjan på alla typer av innehav och efterföljande 

befattningar. 

   Det som talar emot att överlåtelse och innehav är samma gärning, är att det vid 

överlåtelsen tillkommer en tredje part, en ny plats, en ny befattning i förhållande till 

den tilltalades befattningar vid till exempel transportering/förvaring som skiljer sig 

mindre från ett innehav än överlåtelsen. HD uttalade även i NJA 2003 s. 435 att 

vissa befattningar med samma parti narkotika kan utgöra skilda gärningar, även 

om HD i NJA 2007 s. 557 framfört att förvaring/transportering av narkotika inte är 

att anse som en annan gärning än innehavet. Själva formuleringen i det senare 

fallet antyder att tidsaspekten spelar roll för hur rättskraften ska bedömas även om 

perdurerande brott kan vara svåra att avgränsa tidsmässigt. 

                                            
 

201
 Jfr NJA 2007 s. 557. 

202
 Jfr NJA 1980 s. 686. 
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   Min uppfattning är att överlåtelse förmodligen inte bör anses vara samma gärning 

som innehav av narkotika i de flesta fallen. Däremot kan det finnas fall där 

innehavet och överlåtelsen är i så pass nära samband att det är motiverat att 

domens rättskraft även bör omfatta en överlåtelse. När sådana problem uppstår i 

den obrutna förfogandekedjan anser jag att även andra kriterier bör spela in. Det 

vill säga att ju närmare i tid och rum som överlåtelsen sker, desto mer sannolikt är 

det att innehavet omfattar överlåtelsen. Särskilt om det tidigare åtalet innefattade 

ett påstående om en senare brottsplan där överlåtelse fanns med.  

 

  



67 
 

7 Källförteckning 

7.1 Offentligt tryck 

 

Proposition 1987/88:71. Om ändringar i Narkotikastrafflagen (1968:64) 

 

Proposition 1997/98:55. Kvinnofrid 

 

SOU 1938:44. Processlagsberedningens förslag till Rättegångsbalk 

 

 

7.2 Övriga myndighetspublikationer 

 

Åklagarmyndigheten, överklagande av hovrättens slutliga beslut, diarienummer: 

ÅM 2007/2938. (24/2 2015) 

http://www.aklagare.se/Dokumentsamling/Hogsta-domstolen/Overklaganden/Arkiv-

--provningstillstand/AM-2007-2938-Grovt-narkotikabrott-avvisande-av-atal--pdf/ 

 

 

7.3 Litteratur 

 

Andersson, Malou, Asp, Petter, Swenson Claréus, Per, Hempel, Anna, 

Kankaanpää, Emilie, Lundqvist, Karin, Salomonsson, Ida, Zanetti, Fredrik, 

Narkotikabrotten: en kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott, 

Iustus, Uppsala, 2012 

 

Andersson, Torbjörn, Straffprocessuell rättskraft, särskilt i narkotikamål: 

Rättskraftsspöket går igen. Lindell, Bengt (red.), Vänbok till Torleif Bylund, Iustus, 

Uppsala, 2003, s. 9 – 51 

 

http://www.aklagare.se/Dokumentsamling/Hogsta-domstolen/Overklaganden/Arkiv---provningstillstand/AM-2007-2938-Grovt-narkotikabrott-avvisande-av-atal--pdf/
http://www.aklagare.se/Dokumentsamling/Hogsta-domstolen/Overklaganden/Arkiv---provningstillstand/AM-2007-2938-Grovt-narkotikabrott-avvisande-av-atal--pdf/


68 
 

Asp, Petter, Jareborg, Nils & Ulväng, Magnus, Kriminalrättens grunder, 2:a 

omarbetade upplagan, Iustus, Uppsala, 2013 

 

Bylund, Torleif: Kioskinbrottet och rättskraftsspöket. En strip-tease i sex moment. 

Lindblom, Per Henrik (red.), Process och exekution: vänbok till Robert Boman, 

Iustus, Uppsala, 1990, s. 41 - 69 

 

Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 4:e upplagan, Norstedts 

juridik, Stockholm, 2012 

 

Diesen, Christian, Precision i straffprocessen – om gärningsbeskrivning, 

bevisuppgift och förebringande av förundersökningsutsaga, JT 2009/10 s. 502 - 

529  

 

Ekelöf, Per Olof, Boman, Robert, Rättegång. Häfte II, 8:e upplagan, Norstedt, 

Stockholm, 1996 

 

Ekelöf, Per Olof, Bylund, Torleif & Edelstam, Henrik, Rättegång. Häfte III, 7:e 

upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2006 

 

Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik & Pauli, Mikael, Rättegång. Häfte V, 8:e 

upplagan, Norstedt, Stockholm, 2011 

 

Fitger, Peter & Mellqvist, Mikael, Domstolsprocessen: en kommentar till 

rättegångsbalken, Norstedts juridik, Stockholm, 2005 

 

Fitger, Peter, Söderblom, Monika, Eriksson, Tobias, Hall, Per, Palmqvist, Ragnar & 

Renfors, Cicilia, Rättegångsbalken, version oktober 2014, Nordstedts juridik,(17/11 

2014) www.nj.se/zeteo 

 



69 
 

Heuman, Lars, Är vaga och oklara gärningsbeskrivningar godtagbara enligt 

Europakonventionen? JT 2005/06 s. 536 - 548 

 

Heuman, Lars, Får gärningsbeskrivningar tolkas med varierande metod? 

Leijonhufvud, Madeleine & Norée, Annika (red.), Festskrift till Suzanne Wennberg, 

Norstedts juridik, Stockholm, 2009, s. 109 - 154 

 

Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap. SvJT 2004 s. 1 - 10 

 

Jareborg, Nils & Friberg, Sandra, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 

Iustus, Uppsala, 2010 

 

Lehrberg, Elisabeth, Något om tids- och rumsangivelser i gärningsbeskrivning, 

särskilt om åtal för grov (kvinno)fridskränkning. Westberg, Peter & Carlsson, 

Stephan (red.), Festskrift till Lars Heuman, Jure, Stockholm, 2008, s. 293 - 326  

 

Lindell, Bengt (red.), Eklund, Hans, Asp, Petter & Andersson, Torbjörn, 

Straffprocessen, Iustus, Uppsala, 2005 

 

Melin, Björn, Om tolkning av åklagarens gärningsbeskrivning. Ett gammalt rättsfall i 

ny belysning (NJA 1978 . 291), SvJT, 2011 s. 630 - 636 

 

Nordh, Roberth, Praktisk process II, Processens ram i brottmål: om 

gärningsbegreppet, ändring och justering av åtal m.m., 3:e upplagan Iustus, 

Uppsala, 2012 

 

Nordh, Roberth, Spridda tankar: reflektioner kring talerätt, rättskraft, bevisfrågor 

m.m., Iustus, Uppsala, 2008 

 

Olivecrona, Karl, Rättegången i brottmål enligt RB, 3:e upplagan, Norstedt, 

Stockholm, 1968 



70 
 

 

Träskman, Per Ole, Förbudet mot dubbelbestraffning och skillnaden mellan 

brottslig gärning och brott, JT 2004/05 s. 862 - 872. 

 

Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, Norstedts juridik, Stockholm, 2012 

 

Ulväng, Magnus, Brottslighetskonkurrens: om relationer mellan regler och fall, 

Iustus, Uppsala, 2013 

 

Victor, Dag: Den åtalade gärningen. 35 års utredande: en vänbok till Erland 

Aspelin, Departementens utredningsavdelning, Malmö, 1996, s. 213 - 262  

 

Welamson, Lars, Om brottmålsdomens rättskraft, Nordiska bokhandel, Diss. 

Stockholm: Högskola, Stockholm, 1949 

 

Welamson, Lars, Svensk rättspraxis, civil- och straffprocessrätt 1963 – 1967, SvJT 

1969 s. 918 - 969 

 

Welamson, Lars, Svensk rättspraxis, civil- och straffprocessrätt 1968 – 1972, SvJT 

1977 s. 13 – 49 

 

Wennberg, Suzanne, Grov kvinnofridskränkning – en problematisk 

brottskonstruktion, SvJT 2000, s. 792 – 804 

 

 

  



71 
 

7.4 Rättsfall 

7.4.1 Högsta domstolen 

 

NJA 1957 s. 82 

 

NJA 1963 s. 408 

 

NJA 1964 s. 197 

 

NJA 1968 s. 345  

 

NJA 1970 s. 175 

 

NJA 1971 s. 396 

 

NJA 1975 s. 695 

 

NJA 1978 s. 291 

 

NJA 1979 not. C 403 

 

NJA 1980 s. 686 

 

NJA 1985 s. 796 

 

NJA 1986 s. 736 

 

NJA 1987 s. 61 

 

NJA 1987 s. 194 

 



72 
 

NJA 1991 s. 83 

 

NJA 1991 s. 612 

 

NJA 1998 C 55 

 

NJA 2001 not. C 47 

 

NJA 2003 s. 435 

 

NJA 2003 s. 486 

 

NJA 2004 s. 757 

 

NJA 2005 s. 712 

 

NJA 2007 s. 557 

 

NJA 2008 s. 1066 

 

NJA 2011 s. 611 

 

NJA 2013 s. 467 

 

NJA 2013 s. 502 

 

NJA 2014 s. 377 

 

PT B 5390-13 

 

 



73 
 

7.4.2 Hovrätter 

 

RH 1983:163 

 

RH 1990:113  

 

RH 1995:126 

 

RH 2012:62 

 

Mål B 4708-07, Hovrätten för västra Sverige, dom 2008-02-28 

 

 

7.4.3 Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter 

 

Pélissier och Sassi mot Frankrike, ECHR 1999-II, dom den 25 mars 1999 

 

Mattoccia mot Italien, ansökan nr. 23969/94, dom den 25 juli 2000  

 

Sipavicius mot Litauen, ansökan nr. 49093/99, dom den 21 februari 2002  

 


