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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Besittningsbegreppet fyller en viktig funktion såväl inom sakrätten som straffrätten. 

Den som besitter egendom presumeras också äga någon form av rätt till densamma. 

Presumtionen medför en förfogandelegitimation för besittaren, vilket innebär att den 

som t ex köper den ifrågavarande egendomen kan göra ett sakrättsligt giltigt förvärv, 

även för det fall att besittaren, dvs säljaren, förskingrat egendomen eller redan hunnit 

överlåta den till någon annan.  

   En överlåtelse blir vidare ofta inte gällande mot tredje man, om köparen inte ser till 

att komma i besittning av den köpta egendomen. Sker ingen besittningsövergång av 

egendomen från säljare till köpare, eller i vart fall ett besittningsavhändande från 

säljarens sida, har tredje man bättre rätt till egendomen. Kvar för köparen finns 

många gånger endast en fordran mot säljaren.    

På grund av att besittaren presumeras ha rätt till egendomen skyddar dessutom 

rättsordningen honom från att andra personer självsvåldigt berövar honom den eller 

inkräktar på hans besittning. Att rubba annans besittning är nämligen allt som oftast 

en brottslig gärning.    

Besittningsbegreppet har därtill betydelse för gränsen mellan tillgreppsbrotten och 

förskingring. För att en gärning skall bedömas som stöld krävs det att 

gärningsmannen rubbat annans besittning till egendom. Skulle han vid tiden för 

gärningen redan besitta den aktuella egendomen kan det därmed inte bli fråga om 

stöld, däremot om förskingring.    

Den hittills redovisade bilden av besittningsbegreppet är emellertid långtifrån 

entydig. Besittning till egendom kan utövas på olika sätt.1 Det finns med andra ord 

olika besittningsformer. Detta innebär att besittningen inte vid varje tillfälle får de 

rättsföljder som ovan angivits, beroende på hur - i vilken form - den aktuella 

egendomen besitts. Endast vid fall av omedelbar besittning, vilken innebär att 

besittaren har fri tillgång till egendomen, torde rättsföljderna generellt vara de ovan 

angivna. Föreligger medelbar besittning kan situationen bli en annan. Sådan 

besittning kännetecknas av att besittaren är beroende, ofta på grund av avtal, av en 
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annan person, vilken fungerar som omedelbar besittare, för fri tillgång till 

egendomen.  Medelbar besittning är emellertid, vilket skall visa sig, ofta inte 

tillfyllest för att t ex ett sakrättsligt giltigt förvärv skall vara för handen.     

Följaktligen kan det vara av stor juridisk betydelse med vilken typ av besittning 

man har att skaffa. Med det hittills sagda, och då i synnerhet det sistnämnda, i minnet 

kommer jag härmed in på denna uppsats två huvudsakliga frågeställningar.    

1) Vilken form av besittning skall föreligga för att ett förvärv skall erhålla 

sakrättsligt skydd, när förvärvaren kommer i konflikt med en tredje man med anspråk 

på den förvärvade saken? Vilken form av besittning krävs för att besittning i 

straffrättslig mening skall föreligga?     

2) Om en juridisk person utövar besittning till egendom, vilken innebörd kan då 

besittningsbegreppet ges? Med andra ord; vilka rättsverkningar kan följa av att en 

juridisk person är eller blir besittare av egendom? För att tillfredställande kunna 

besvara denna fråga måste inte bara en diskussion kring frågeställning 1) föras, utan 

det är även nödvändigt att diskutera begreppet juridisk person. Härvidlag bör främst 

undersökas de olika teoretiska grunderna för den juridiska personens ställning som 

fullödigt rättssubjekt med tillhörande rättskapacitet och rättshandlingsförmåga och 

hur desamma kan manifesteras rättsligt. På vilka sätt en juridisk person kan besitta 

egendom avgörs nämligen av hur man förhåller sig till den juridiska personen. Äger 

den, likt en fysisk person, en rättsskapande vilja, eller är den bara ett juridiskt påhitt 

som tillskrives viljan hos sina legala ställföreträdare?    

Besittningsbegreppets innebörd, då besittaren är en juridisk person, är alltså 

avhängigt vilket alternativ man förordar. 

                       

1.2 Problemformulering 

- Vilka besittningsformer konstituerar rättsfaktumet besittning i sakrätten och 

straffrätten? 

- På vilka sätt kan en juridisk person besitta egendom och vad får det för betydelse 

för besittningsbegreppets innebörd i sak- och straffrättsligt hänseende?   

                                                                                                                                         

 

1 Man skulle också kunna beskriva det som att besittning till egendom kan föreligga i olika hög grad. 
Jag väljer dock att, i enlighet med Göranssons modell, dela upp besittningen i olika former med 
anledning av besittningsbegreppets innebörd då borde bli lättare att överblicka. 
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1.3 Syfte 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att fastställa vilka besittningsformer som utgör 

besittning i sakrättslig och straffrättslig mening, samt genom att kombinera 

besittningsbegreppet med begreppet juridisk person föra en problematiserande 

diskussion kring de rättsverkningar som kan uppstå.   

1.4 Avgränsningar 

Framställningen behandlar endast besittning till lös sak.     

Straffrättsligt begränsas undersökningen till fem gärningar inom straffrätten där 

besittning eller besittningstagande har en avgörande funktion; stöld, egenmäktigt 

förfarande, självtäkt, förskingring samt olovligt förfogande. Vad gäller 

förskingringsbrotten är endast sakförskingring2 (hädanefter förskingring) och olovligt 

förfogande av intresse för denna uppsats.   

1.5 Metod 

I uppsatsens inledande del är det min avsikt att ge en översiktlig bild av besittningens 

funktion inom sakrätten och straffrätten. För att åstadkomma detta kommer jag att på 

traditionellt, rättsdogmatiskt vis redogöra för gällande rätt.      

För att göra besittningsbegreppet klarare och mer lättfattligt, och för att i 

uppsatsens avslutande avsnitt göra besittningsbegreppet enklare att kombinera med 

begreppet juridisk person, ämnar jag dela in besittningsbegreppet i olika 

besittningsdistinktioner i enlighet med den modell som framförts av Göransson. Att 

dela upp besittningen i olika distinktioner är delvis omtvistat i svensk doktrin. För 

uppsatsens syfte fyller det dock en god funktion. Således kommer jag inte att kritiskt 

granska Göranssons modell. Snarare betraktar jag den som ett hjälpmedel.     

När det sedan kommer till att redogöra för teorier kring begreppet juridisk person 

som rättssubjekt, är jag begränsad till framförallt äldre doktrin, eftersom den rättsliga 

grunden kring juridisk person knappt diskuteras i modern doktrin. Upphovsmännen 

                                                

 

2 Förskingring i de fall då gärningsmannen fått lös sak i besittning med skyldighet att utge just denna 
sak in specie till den berättigade.  
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till de två teorier kring juridisk person som är föremål för denna uppsats, är dock av 

tysk börd, och de av dem framförda teorierna är således författade på tyska. Enär 

mina kunskaper i det tyska språket får anses som miserabla innebär det dessvärre att 

jag i hög grad är hänvisad till andrahandskällor.      

För att fastställa vilka besittningsdistinktioner som innebär besittning i sakrättslig 

och straffrättslig mening ämnar jag att jämföra kriterierna för dessa med de 

omständigheter som skall vara förhanden för att besittning skall föreligga inom 

sakrätten och straffrätten.     

Därefter skall jag, genom att, var för sig, koppla samman de två teorierna om 

begreppet juridisk person med det sakrättsliga och straffrättsliga besittningsbegrepp 

som jag fastställt, föra en problematiserande diskussion kring hur en juridisk person 

kan utöva besittning till egendom i olika situationer och vilka rättsverkningar 

besittningen då kan medföra, samt genom ett studium av doktrinen3 undersöka om, 

och i så fall hur, denna problematik uppmärksammats i svensk rätt.      

 

            

                                                

 

3 Naturligtvis borde denna undersökning även inkludera hur domstolarna, och då framförallt HD, 
bedömt grunderna för hur juridisk person kan besitta egendom och de rättsverkningar som därav 
följer. Dock låter sig detta inte göras p g a att jag har haft svårt att finna relevanta rättsfall, vilket i och 
för sig inte behöver bero på att det inte existerar några, utan lika gärna kan ha sin orsak i att jag har 
varit tvungen att begränsa mitt sökande p g a tidsbrist.   
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2. Besittning 

2.1 Allmänt om begreppet besittning 

Med besittning avses i juridisk mening att någon faktiskt och rättsligt kontrollerar 

egendom av något slag (ett objekt). Förutom detta, hävdas det ibland att det också, 

för att besittning skall vara för handen, hos besittaren måste finnas en vilja att besitta 

egendomen.4 Saknas besittningsvilja kan besittning således inte komma i fråga. 

Följaktligen är det endast rättssubjekt med en verklig, s k rättsskapande vilja, såsom 

människan, som kan utöva besittning över ett objekt. Huruvida en juridisk person 

kan sägas ha verklig vilja är en i doktrinen omtvistad fråga. Utgår man ifrån synsättet 

att en juridisk person inte i sig själv har någon vilja, kan en juridisk person således 

inte heller själv besitta ett objekt. För att en juridisk person skall kunna utöva 

besittning måste det följaktligen ske genom en ställföreträdare i form av en fysisk 

person.5 Vilka straffrättsliga och sakrättsliga implikationer det sagda kan medföra, 

återkommer jag till avsnitt 5.2.       

För att besittning skall föreligga krävs det emellertid inte att besittaren måste ha 

någon rätt, såsom äganderätt, nyttjanderätt etc, till egendomen i fråga, även om så 

normalt är fallet. Således är det fullt möjligt för en tjuv som stulit en sak från dess 

rättmätige ägare att ha besittning till det stulna. Även en tjuvs besittning åtnjuter 

således besittningskydd.    

I regel föreligger besittning till egendom när den påtagligt är under någon persons 

faktiska kontroll eller, om så inte är fallet, egendomen befinner sig i ett sådant läge, 

att den kan sägas vara placerad på ett sätt som sådan egendom normalt är.  Det 

faktum att en cykel står parkerad vid en port eller i ett cykelställ, utan att dess ägare 

syns till, innebär således inte att ägaren förlorat besittningen till cykeln. Om samma 

cykel däremot hittas slängd i ett dike är det med stor sannolikhet så att dess ägare 

                                                

 

4 Med vilja avses någon form av avsikt, eller intresse av, att besitta den ifrågavarande egendomen. 
Vilja som rättsskapande moment är i och för sig inget unikt för besittning, utan återfinns även i t ex 
avtalsrätten. 
5 Sådan besittning benämns ibland medelbar besittning. Den omedelbara kontrollen, dvs den 
omedelbara besittningen, utövas av ställföreträdaren för den medelbare besittarens, den juridiska 
personens, räkning. Det kan i och för sig ifrågasättas om ens detta är möjligt. Om det för omedelbar 
besittning fordras besittningsvilja, så borde samma krav gälla också för medelbar besittning. 
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inte längre har någon kontroll över den. Således har han därför inte heller längre 

cykeln i sin besittning.

   
2.2 Ytterligare om besittningsbegreppets funktion i sakrätten och 

straffrätten  vilken roll spelar besittningen? 

2.2.1 Besittningens straffrättsliga implikationer 

2.2.1.1 Besittningskyddet 

Besittningsbegreppet har flera, sinsemellan olikartade, rättsliga funktioner. Till att 

börja med medför besittning besittningsskydd. Detta innebär att den som anser sig ha 

bättre rätt till egendom som någon annan besitter, inte på eget bevåg kan rubba den 

andres besittning, för att själv ta sig rätt. Sådant egenmäktigt handlande kan innebära 

brottslig gärning, t ex självtäkt enligt 8 kap 9 § BrB. Anledningen härtill (och till 

besittningsskyddet) är att rättsordningen utgår ifrån att den som innehar en sak också 

är dess rättmätige innehavare. Besittning innebär således en presumtion för att 

besittaren har en legitim rätt till den innehavda/besuttna egendomen.    

Varje egenmäktigt rubbande av annans besittning innebär emellertid inte en 

brottslig gärning. Besittningskyddet inskränks av den rätt till nödvärn som stipuleras 

i BrB 24:1. Den som tar cykeltjuven på bar gärning har rätt att, genom s k legal 

självtäkt, egenmäktigt återta sin cykel (och därmed också besittningen över den) så 

länge han inte i sina åtgärder går längre än vad nöden kräver, med andra ord; vad 

som kan ses som försvarligt. Enligt ett gammalt stadgande i strafflagens 

promulgationsförordning av år 1864, vilket fortfarande gäller, får egendom dessutom 

återtas å färsk gärning .6 Denna föreskrift torde ge cykelägaren ytterligare någon tid 

efter besittningsrubbningen, jämfört med vad som sägs i BrB 24:1, under vilken han 

utan risk för rättsliga påföljder kan återta sin stulna cykel.7 Hur lång denna tidsrymd 

är, är svårt att avgöra.8 Till yttermera visso får den bestulne återta cykeln, om den 

anträffas hos den som är lösker man9 eller misstänkt att vilja rymma .10 Det är här 

av underordnad betydelse hur lång tid som har förflutit efter ursprungsgärningen.   

                                                

 

6 16 § 6 mom.  
7 Naturligtvis givet att de vidtagna åtgärderna är försvarliga.  
8 Ca ett dygn enligt Brinck m fl. Se s 52. 
9 Med lösker man menas lösdrivare. 
10 16 § 6 mom. 
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Den som agerar som besittningsbiträde, d v s är osjälvständig besittare, för den 

egentlige, självständige, besittaren, åtnjuter inget besittningsskydd mot den 

sistnämnde. Däremot har besittningsbiträdet besittningsskydd mot övriga som kan 

tänkas försöka rubba hans besittning.11 

 

2.2.1.2 Besittningsbegreppets funktion vid tillgreppsbrotten stöld, egenmäktigt 

förfarande samt självtäkt    

Det grundläggande rekvisitet vid tillgreppsbrotten är olovligt tagande. Med taga 

avses taga i besittning , låt vara att det inte alltid anges i själva lagtexten. För att ett 

tagande av en sak skall vara möjligt, är det nödvändigt att gärningsmannen inte 

redan har saken i ensam besittning. Är så fallet, är tillgreppsbrott uteslutet. De 

situationer då ett tillgreppsbrott är möjligt är därför: 1) gärningsmannen har inte 

saken i sin besittning, eller 2) gärningsmannen har saken i sambesittning.12  

   Stöld13. För att en handling juridiskt skall ses som stöld är det inte tillräckligt att 

tjuven olovligen tar egendom från dess rättmätige ägare i syfte att tillägna sig den. 

Det krävs också att han samtidigt försätter sig själv i antingen ensam besittning eller 

sambesittning av saken.  I annat fall kan gärningen i fråga inte innebära just stöld.14      

Om två eller fler personer, var och en självständigt, är i besittning av samma 

egendom, föreligger s k sambesittning. Om någon av dem olovligen tillägnar sig 

egendomen rör det sig alltså också då om stöld. Detta har sin grund i att, trots att 

tjuven har besittning till egendomen, måste han för att kunna tillägna sig den, kränka 

den andres besittning.15     

I NJA 1940 s 447 hade byggnadsmaterial som förvärvats av ägaren till en 

sportstugetomt av misstag avlämnats på en annan persons tomt. Den sistnämnde fick 

därmed besittning till materialet. Den andre tomtägaren tog hand om materialet och 

gömde undan en del därav. HD ansåg emellertid att ägaren inte förlorat besittningen 

till materialet trots att det lämnats på fel tomt, varför sambesittning till detsamma 

förelåg. Således kunde HD döma den andre tomtägaren för stöld.16 

                                                

 

11 Brinck m fl, s 54.  
12 Jareborg, s 31f. 
13 8 kap. 1 § BrB. 
14 Brottsbalken  En kommentar, s 337ff. 
15 Brottsbalken  En kommentar, s 337ff. 
16 I NJA 1966 s 107 hade en fastighetsägare bortfört och förbrukat ved som låg på fastigheten, ved 
som inmätts och märkts för en köpares räkning. HD:s majoritet dömde dock inte fastighetsägaren för 
stöld utan för olovligt förfogande, enär köparen inte ens hade haft sambesittning till veden.  
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   Egenmäktigt förfarande17 samt självtäkt18. Reglerna är en del av 

besittningsskyddet. Bestämmelsen om egenmäktigt förfarande är subsidiär till 

samtliga tillgrepsbrott i 8 kap. BrB. Stadgandena avser att skydda en persons 

besittning som sådan, oberoende av vilken rätt denne har till den besuttna 

egendomen. Detta kan således innebära att besittning grundad på olovligt förvärv 

skyddas. De båda brottstyperna förutsätter, i likhet med stöldbrottet, att 

gärningsmannen inte har egendomen i ensambesittning.19  

   Egenmäktigt förfarande kan vara för handen om gärningsmannen olovligen tar och 

brukar eller på annat sätt tillgriper egendom, men även för det fall att han, utan att 

tillgripa egendomen, olovligen rubbar annans besittning.20 Som exempel på det förra 

kan RH 1981:6 tjäna. Där hade en bilreparatör återtagit en bil från dess ägare, 

eftersom reparatören inte hade fått betalt för en reparation han utfört på bilen. 

Angående det senare kan anföras NJA 1952 s 50, i vilket en man som satt sig att 

sova i en annans bil dömdes för egenmäktigt förfarande.     

Varken egenmäktigt förfarande eller självtäkt har, i motsats till stöldbrottet, som 

ett rekvisit att brottet skall innebära skada. Det är inte heller nödvändigt att 

egendomen tillhör annan än gärningsmannen. Således kan ägaren till en sak göra sig 

skyldig till egenmäktigt förfarande, t ex om han hyrt ut saken till en annan person 

och, utan medgivande från denne, under gällande hyrestid rubbar hyresmannens 

besittning.      

Ett rekvisit för egenmäktigt förfarande är att gärningsmannen inte skall ha rätt till 

den besittning han egenmäktigt tagit sig. Skulle han tvärtom vara berättigad till 

besittning av egendomen, t ex på grund av att den tid som överenskommits för ett 

saklån löpt ut, föreligger självtäkt.21 Det brottsliga består då i att gärningsmannen 

själv tar sig rätt att rubba låntagarens besittning, i stället för att åstadkomma 

besittningsövergången genom verkställande myndighets försorg. Detsamma gäller 

exempelvis om en säljare, som inte fått betalt för en vara överlåten med 

hävningsförbehåll, själv tar varan ur köparens besittning.        

    

                                                

 

17 8 kap. 8 § BrB. 
18 8 kap. 9 § BrB. 
19 Brottsbalken  En Kommentar, s 389ff och s 396f. 
20 Brottsbalken  En Kommentar, s 390. 
21 Såvida inte omständigheterna tillåter legal självtäkt. Se avsnitt 2.2.1.1. 
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2.2.1.3 Besittningsbegreppets funktion vid förskingring och olovligt förfogande 

Det kan ju förhålla sig så att gärningsmannen redan har ensam besittning till en sak 

när han tillgriper den. Han har kanske fått i uppdrag att inneha och vårda, t ex en bil, 

för ägarens räkning medan denne är på semester. Men i stället för att så göra, säljer 

han bilen och spenderar köpeskillingen. I sådana fall rör det sig alltså inte om stöld. 

Gärningen ses i stället som förskingring22, just på grund av att tjuven , numera 

förskingraren, själv har besittningen till bilen vid tidpunkten för gärningen. För 

gränsdragningen mellan tillgreppsbrotten och förskingringsbrotten är således frågan 

om den aktuella egendomen befann sig i den tilltalades eller i annans besittning av 

yttersta vikt.23   

Den huvudsakliga skillnaden mellan förskingring och olovligt förfogande är att det 

förra brottet, men inte det senare, har som ett rekvisit att brottet skall innebära skada 

för den berättigade och vinning för gärningsmannen, något som ofta kräver att någon 

form av förmögenhetsöverföring skett. Så snart det brister i detta rekvisit, kan ansvar 

för förskingring inte utdömas. Däremot kan ansvar för olovligt förfogande många 

gånger bli aktuellt. Olovligt förfogande fungerar således som sekundärbrott till 

förskingring.24 

   Förskingring.25 För att förskingring skall komma i fråga måste en rad 

omständigheter vara för handen. Gärningsmannen skall ha fått egendom i besittning, 

som han på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning, anförtrotts 

av och för annan. Grunden för gärningsmannens besittning måste följaktligen vara 

ett förtroendeförhållande av något slag. Dessutom måste gärningsmannen vara i 

ensam besittning till egendomen, i den meningen att sambesittning tillsammans med 

den berättigade till egendomen inte får föreligga. Vidare skall han vara skyldig att 

utge egendomen till den berättigade eller redovisa egendomen för densamme. Finns 

inte någon sådan skyldighet kan egendomen inte vara förskingringsobjekt. Om de nu 

nämnda rekvisiten är uppfyllda och gärningsmannen tillägnar sig egendomen, eller 

på annat sätt åsidosätter vad han har att iaktta för att kunna fullgöra sin skyldighet, 

och detta innebär vinning för honom och skada för den berättigade, gör 

gärningsmannen sig skyldig till förskingring.26 

                                                

 

22 10 kap 1 § BrB. 
23 Håstad, s 50. 
24 Brottsbalken - En kommentar, s 563. 
25 10 kap 1 § BrB. 
26 Brottsbalken  En Kommentar, s 524ff. 
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  Olovligt förfogande.27 I likhet med brottet förskingring kräver olovligt förfogande 

att gärningsmannen har egendom i besittning. I motsats till vad som gäller för 

förskingringsbrottet har det emellertid ingen betydelse hur han har fått egendomen i 

besittning.28 Det behöver således inte finnas ett förtroendeförhållande som grund för 

besittningen. Om dessa förutsättningar är för handen och gärningsmannen vidtager 

en åtgärd varigenom egendomen frånhänds den berättigade, eller denne på annat sätt 

berövas sin rätt29, gör gärningsmannen sig skyldig till brottet olovligt förfogande.30 

Ett exempel på en situation där olovligt förfogande kan aktualiseras är då virke 

märkts för köparens räkning. Detta innebär att köparen är skyddad mot anspråk från 

säljarens borgenärer, trots att köparen inte tagit virket i besittning. Om säljaren, som 

alltså fortfarande har virket i sin besittning, då förbrukar virket ses det som olovligt 

förfogande.31       

2.2.2 Besittningens sakrättsliga implikationer 

Som vi har sett presumeras den som har egendom i sin besittning jämväl ha rätt till 

egendomen. Besittningen innebär därför också en förfogandelegitimation, som kan 

medföra rättsverkningar,  

i) i händelse av dubbelöverlåtelse av lösa saker, s k tvesala, och andra 

dubbeldispositioner, eller  

ii) i situationer när besittaren inte är sakens rätte ägare och överlåter den, trots 

att denne inte har rätt till det. 

iii)     Besittningsöverföring, tradition, av lös sak innebär vidare publicitet åt 

överlåtelsen/pantsättningen, enär den ofta innebär att parternas avtal, överlåtelsen 

eller pantsättningen, blir synbart för utomstående. Av denna anledning föreskriver 

rättsordningen många gånger tradition för att förvärvaren/panthavaren skall uppnå 

sakrättsligt skydd, inte bara mot konkurrerande anspråk från andra 

förvärvare/panthavare, utan även mot överlåtarens/pantsättarens borgenärer. Att ta en 

sak i besittning, eller att överlåtaren avhänds besittningen, är således ofta grunden för 

                                                

 

27 10 kap 4 § BrB. 
28 Har det skett genom stöld eller bedrägeri konsumerar dock dessa brott det olovliga förfogandet. 
Brottsbalken  En Kommentar, s 565. 
29 Rätten behöver inte vara sakrättsligt skyddad. Brottsbalken  En Kommentar, s 563.  
30 Brottsbalken - En kommentar, s 563f. 
31 Brottsbalken  En Kommentar, s 565. 
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ett sakrättsligt giltigt äganderättsförvärv och därigenom skyddet mot sakens rätte 

ägare, andra fångesmän eller överlåtarens borgenärer.  

i) Omsättningsskydd  tvesala och andra dubbeldispositioner  

Antag att en bilförsäljare, B, har en bil i sin besittning vilken han överlåter till person 

A. Innan A har hunnit hämta bilen överlåter B bilen, vilken han fortfarande besitter, 

på nytt, den här gången till person C (en handling som kan innebära olovligt 

förfogande).32 C, som är ovetande om A:s köp och i god tro om B:s rätt att förfoga 

över bilen genom överlåtelse, transporterar omedelbart efter köpet bort bilen från 

säljaren B:s affärsställe. Trots att bilförsäljaren B inte är ägare till bilen vid 

överlåtelsen till C, har C bättre rätt till bilen än A. Hur kan det komma sig?     

För det första så innebär som sagt säljarens besittning en förfogandelegitimation. 

Om inte övriga omständigheter talar emot det, kan därmed C utgå ifrån att B har rätt 

att sälja bilen.     

För det andra är besittningsförvärv ett grundläggande moment i åtskilliga 

rättshandlingar.33 För att en överlåtelse34 av lös sak skall bli sakrättsligt giltig krävs 

ofta att den överlåtna egendomen traderas från säljaren till köparen, eller med andra 

ord, att en besittningsövergång från säljare till köpare sker. Detta hänger som sagt 

samman med att det i svensk rätt länge erfordrats någon form av publicitet, utöver 

själva avtalet, för att en överlåtelse av lös egendom skall bli giltig mot tredje man.35 

Tillräcklig publicitet för sakrättsligt skydd vid godtrosförvärv anses ha åstadkommits 

när köparen tagit egendomen i besittning.36 Besittningsövergång och i förlängningen 

besittningsförvärv fyller därmed i många fall en funktion som det sakrättsliga 

momentet vid överlåtelse av lös egendom.37     

Genom att C flyttar bilen från B:s affärsställe och själv tar hand om den kommer 

bilen i C:s besittning. I och med besittningsförvärvet blir C således skyddad mot den 

förste köparen A:s krav på bilen.    

Dubbeldispositionsfallet kan, såvitt avser besittningens funktion, varieras på 

följande två sätt:  

                                                

 

32 Så här långt får enligt HB 1:5 C:s krav på bilen vika för A:s, eftersom A var den förste att förvärva 
bilen. 
33 Se iii) 
34 Gäller även pantförskrivining. 
35 Borgenärsskydd, skenöverlåtelse 
36 2 § GFL. 
37 Undén, s 43. 



 

14

 
1) C är inte köpare av bilen utan är i stället B:s kreditgivare och borgenär. Som 

säkerhet för sin fordran mot B ges C av B panträtt i den bil som den sistnämnde 

emellertid redan har överlåtit till A, något som C ej känner till. Liksom tidigare 

tar C bilen i besittning före A. I och med detta blir C:s panträtt i bilen (även) 

gällande mot A, trots att det är B, och inte A, som är pantförskrivaren. C 

behöver därför inte lämna ifrån sig bilen till A med mindre än att A ställer 

täckning för C:s fordran mot B.38 

2) C är åter köpare av bilen. Det är i stället A, som innan C köpte bilen av B, av B 

givits panträtt i densamma som säkerhet för sin fordran mot B. Har A tagit 

bilen i besittning får inte C tillgång till den förrän A:s panträtt upphör. Har A 

däremot inte tagit bilen i besittning, utan den kvarstår hos B, är A:s panträtt i 

bilen inte skyddad mot tredje man. Således kan C, om denne är i god tro, 

genom att få bilen traderad till sig, utsläcka A:s panträtt.39               

ii) Godtrosförvärv  

Antag att B har lånat en cykel av dess ägare A. B, som således är i besittning av 

cykeln, väljer att i strid med låneavtalet överlåta den till C. Även om B inte är 

cykelns rätte ägare, kan C, om denne genom att få cykeln traderad till sig 

(besittningen övergår från säljaren till köparen) göra ett sakrättsligt giltigt förvärv 

från besittaren B, förutsatt att C är i god tro både vid tidpunkten för överlåtelsen och 

traditionen. C får med andra ord inte ha skäl att misstänka något annat än att B är 

cykelns rätte ägare, eller har rätt att disponera över den genom överlåtelse.40  

   Numera är godtrosförvärv för C uteslutet för det fall att B kommit i besittning av 

cykeln genom att olovligen rubba A:s besittning till den, d v s genom ett 

tillgreppsbrott, företrädesvis stöld.41 Om B däremot fått cykeln i besittning genom att 

göra sig skyldig till bedrägeri gentemot A föreligger såvitt avser formen för B:s 

besittningstagande inget hinder för godtrosförvärv. Visserligen har B kommit i 

besittning av cykeln genom en brottslig gärning, men själva besittningsöverföringen 

mellan A och B har ägt rum med ägaren A:s, förvisso bedrägligt framkallade, 

tillåtelse. Om B på ett fullt lovligt sätt har tagit cykeln i besittning, t ex genom lån 

eller lega, innebär det givetvis också att godtrosförvärv för C är möjligt. 

                                                

 

38 Millqvist, s 40 ff. 
39 Millqvist, s 130. 
40 Millqvist, s 43; Hessler, s 124ff. Se också 3 § GFL. 
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   I kravet på att B vid överlåtelsen skall ha besittning till cykeln åsyftas främst fysisk 

sådan. Även mer indirekt besittning, i form av förvaring hos tredje man är dock 

tillfyllest. C:s besittningstagande kan då ersättas med en underrättelse, denuntiation, 

till tredje man om att cykeln bytt ägare.42   

iii) Skydd mot överlåtarens/pantsättarens borgenärer 

Besittningsöverföring, eller snarare besittningsförändring, har även stor betydelse i 

andra fall. Antag att A i fall i) inte är köpare av bilen, utan i stället är bilförsäljaren 

B:s borgenär. C förvärvar bilen men låter den kvarbli i säljaren B:s vård, och därmed 

i dennes besittning, några dagar. Innan C har hunnit hämta bilen, blir säljarens 

rörelse föremål för utmätning för dennes skulder till bl a A. Härmed uppkommer 

mellan A och C konkurrerande anspråk på den av C köpta bilen.  Eftersom C inte har 

hunnit ta bilen i sin besittning, eller åtminstone inte brutit säljarens besittning 

 

han 

har med andra ord inte iakttagit det sakrättsliga momentet 

 

får C:s anspråk på bilen 

vika för A:s.43 Trots att C genom överlåtelseavtalet i förhållande till säljaren blivit 

bilens ägare, har alltså A ändå bättre rätt till den.44 

   För att en överlåtelse av lös sak skall bli sakrättsligt giltig mot överlåtarens 

borgenärer krävs således att en förändring av besittningen till saken äger rum. Det är 

härvid inte nödvändigt att saken kommer i förvärvarens besittning, det centrala är att 

saken kommer ur överlåtarens besittning. Naturligtvis sammanfaller i regel de båda 

momenten.45  

Det under iii) hittills anförda gäller dock inte för det fall att C är konsument och B är 

näringsidkare. Enligt 49 § konsumentköplagen ger nämligen redan överlåtelseavtalet 

konsumenten skydd mot näringsidkarens borgenärer. För att C skall erhålla sakrättsligt 

skydd för sitt förvärv gentemot A behöver han således inte komma i besittning av bilen, 

eller för den delen, bryta B:s besittning till densamma.  

     

Om väl C har tagit saken i besittning har det ingen betydelse för överlåtelsens 

sakrättsliga giltighet om saken därefter på nytt kommer i överlåtarens besittning, 

                                                                                                                                         

 

41 Syftet med lagändringen är att förhindra överlåtelser av stöldgods.  
42. Dock räcker det inte med registrering enligt lösöresköplagen som substitut för GFL:s krav på C.s 
besittningstagande. Millqvist, s 40 
43 Håstad, s 52f. 
44 Såvida inte köpet har registrerats på det sätt som föreskrivs i lösöresköplagen. 
45 Hessler, s 239ff. 
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såvida inte borgenärerna (däribland A) kan bevisa att C:s besittningstagande endast 

var ägnat att kringgå reglerna.       

Hade B i stället för att överlåta bilen till C, upplåtit panträtt i den, hade det för C 

inte ens räckt med att han hade brutit säljaren, numera pantsättaren, B:s besittning till 

bilen för skydd mot dennes borgenärer. För att panträtt skall stå sig vid pantsättarens 

konkurs eller om denne blir föremål för utmätning, är det nämligen nödvändigt att 

panthavaren tagit panten i besittning. Med andra ord föreligger det för giltig panträtt 

ett i det närmaste absolut krav på fullständig besittningsövergång från pantsättaren 

till panthavaren. Ett undantag från detta krav medges emellertid bl. a. för det fall att 

B vid tiden för pantsättningen förvarar bilen hos tredje man (D). C behöver då inte 

komma i besittning av panten, utan det är för C:s sakrättsliga skydd gentemot B:s 

borgenärer tillfyllest med en underrättelse till D om att bilen pantsatts till C. 

Tradition, besittningsövergång, är med andra ord inte nödvändigt.     

För att panträtt skall bestå över tiden är det därtill ofta nödvändigt att panten 

kontinuerligt befinner sig i panthavarens besittning. Förlorar han besittningen till 

den, upphör vanligen panträtten. 
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3. Besittningsdistinktioner 

 
hur kan lös sak 

besittas? 

3.1 Inledning 

Enligt Göransson kan och bör det civilrättsliga besittningsbegreppet uppdelas i tre 

motsatspar, eller 

 

för att tala med Göransson 

 

i tre distinktioner. De tre 

besittningsdistinktionerna utgörs av självständig 

 

osjälvständig besittning, 

omedelbar  medelbar besittning och ensambesittning  sambesittning.     

Göransson menar att besittning är ett uttryck för något blandat. Med det menar han 

att frågan huruvida besittning föreligger till en sak beror av såväl rättsliga som 

faktiska förhållanden, d v s att besittningen inte enbart har sin grund i faktiska och 

synbara omständigheter. Besittning är således enligt Göransson något annat än blott 

ett fysiskt innehav.      

Göransson anser vidare, om jag har förstått honom rätt, att besittning är ett 

juridiskt-tekniskt begrepp vars rättsfakta är möjligt att bestämma. Genom att dela 

upp besittningen i de tre nämnda distinktionerna och definiera dem så noga som 

möjligt, försöker Göransson fylla ut besittningsbegreppets rättsfaktumsida. Vet man 

sedan att en viss besittningsdistinktion, eller snarare en kombination av två, ger vid 

handen att besittningstagande har skett, så vet man också att den bestämda 

rättsföljden för besittningstagande  t ex borgenärsskydd  inträtt.       

Den övriga civilrättsliga doktrinens inställning till den av Göransson framförda 

besittningsläran är emellertid till stor del kallsinnig, eller rent av fientlig. Såväl 

Undén som Hessler anser att rekvisiten för besittning och besittningens funktion 

skiljer sig så pass mycket mellan olika rättsområden, att det inte är meningsfullt eller 

ens möjligt att fastslå något/några besittningsbegrepp.46  Helander ansluter sig i 

huvuddrag till Undén och Hesslers ståndpunkt. Vidare anser Helander att det är att ge 

sig ut på djupt vatten om man låter besittningsbegreppet styra uppfattningen om 

innebörden av traditionskravet som en förutsättning för omsättningsskydd och 

borgenärsskydd så att avgörande för frågan om traditionskravet iakttagits eller ej 

                                                

 

46 Undén, s 50; Hessler, s 100. 
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vore huruvida besittningen överförts eller ej . Helander avslutar sin kritik med att 

säga att ett sådant betraktelsesätt är av begreppsjurisprudens färgat .47 Håstad, å sin 

sida, erkänner emellertid, i sin beskrivning av besittningsbegreppet, distinktionen 

omedelbar - medelbar besittning, åtminstone vid tillämpning av 4:18 UB. Medelbar 

besittning är enligt Håstad för handen när den omedelbara besittningen utövas av 

någon som erkänner att så sker för den medelbare besittarens räkning . Till stöd för 

sin uppfattning åberopar Håstad NJA 1984 s 132.48       

Av ovanstående redogörelse framgår således, med all önskvärd tydlighet, att 

Göranssons besittningsbegrepp är omtvistat och inte till fullo erkänt i svensk rätt. Jag 

anser likväl att Göransson genom sin besittningslära gjort besittningsbegreppet 

enklare att överblicka. I och med det har också besittningbegreppets innebörd blivit 

lättare att utröna. Den fortsatta framställningen av besittningsbegreppet kommer 

således att ske med utgångspunkt i, och med hjälp av, Göranssons modell.    

Tyngdpunkten i detta kapitel kommer att läggas på besittningsdistinktionerna 

självständig 

 

osjälvständig besittning och omedelbar 

 

medelbar besittning. 

Ensambesittning  sambesittning behandlas mer i förbigående.   

3.2 Exemplifiering   

Innan jag beskriver de olika besittningsdistinktionerna och vad som kännetecknar 

dem, respektive skiljer dem åt, avser jag att genom tre exempel, vilka delvis 

återknyter till exemplen i avsnitt 2.2.2, konkret åskådliggöra hur distinktionerna 

fungerar och hur de kan kombineras.    

Läsaren ombeds därför att först, antingen ur minnet återkalla de sakomständigheter 

vilka utgör skolexemplet på tvesala, eller helt enkelt rekapitulera det under 2.2.2 i) 

givna exemplet vari bilförsäljaren B gör sig skyldig till tvesala.   

   Bilförsäljaren B har bilen i självständig omedelbar besittning. När B överlåter bilen 

till A får den sistnämnde bilen i självständig medelbar besittning, vilket har sin grund 

i att den överlåtna äganderätten ger A en rätt mot B att få bilen i omedelbar 

besittning. Överlåtelsen innebär inte att B förlorar den omedelbara besittningen till 

bilen. Den grundar sig dock inte längre på någon äganderätt, utan på B:s faktiska 

                                                

 

47 Helander, s 378f. 
48 Håstad, s 50. Det av Håstad åberopade rättsfallet behandlas även i denna uppsats under not 91. 



 

19

 
innehav av bilen samt det faktum att A lämnat kvar bilen i B:s vård.49 B överlåter 

därefter samma bil till den intet ont anande C. Eftersom B emellertid inte längre äger 

bilen, kan denne inte heller överlåta äganderätten till den. Överlåtelsen kan således 

inte i sig grunda någon medelbar besittning, motsvarande A:s, för C.50 Först när C 

hämtar bilen får C den i sin besittning. Genom C:s besittningstagande blir också 

överlåtelsen rättsligt giltig gentemot A. C, som numera har, såväl äganderätten till, 

som den faktiska kontrollen över, bilen, kommer därmed i självständig omedelbar 

besittning av densamma. B, å sin sida, har efter att C hämtat bilen inte längre någon 

besittning till den. En följd av C:s besittningstagande är som sagt att denne vinner 

äganderätt till bilen och att A:s äganderätt exstingveras, d v s utsläcks. Till följd 

därav förlorar också A sin medelbara besittning till bilen, åtminstone i förhållande till 

B. A har dock vindikationsrätt gentemot C, d v s A har mot att han erlägger lösen till 

C, motsvarande det belopp C betalat till B, rätt att få tillbaka bilen från C. Om A 

väljer att utnyttja sin vindikationsrätt får denne på nytt medelbar besittning till bilen, 

den här gången emellertid riktad mot den omedelbare besittaren C.51     

Om vi därefter övergår till rena godtrosförvärv kan föregående exempel tjäna som 

grund. Bilförsäljaren B fortsätter på den inslagna, kriminella, vägen, och föremålet 

för godtrosförvärv är återigen en bil.52 B är emellertid, i stället för att vara sin egen, 

anställd hos en enskild näringsidkare. B agerar därmed som besittningsbiträde, d v s 

osjälvständig omedelbar besittare, för näringsidkaren. Näringsidkaren är den 

egentlige besittaren och har sålunda bilen i självständig omedelbar besittning. Under 

förevändning av att han under några dagars tid skall testa bilens prestanda vid 

blandad körning, ges B av näringsidkaren tillåtelse att ta bilen med sig hem.  Till 

följd därav blir B självständig omedelbar ensambesittare och näringsidkaren 

självständig medelbar ensambesittare. B, som har drabbats av ekonomiska problem, 

har emellertid andra planer än de som han har uppgivit till näringsidkaren. Redan 

dagen därpå kör B bilen till en god vän, D, och lämnar bilen och nycklarna till den i 

                                                

 

49 Vilket i och för sig skulle kunna innebära att B blott är besittningsbiträde till A. Det skulle i sin tur 
betyda att A är den egentlige besittaren till bilen, något som dock synes mig omöjligt, eftersom det 
skulle betyda att A, utan tradition, kommit i sådan besittning av bilen som medför skydd mot B:s 
borgenärer.   
50 A:s medelbara besittning till bilen beror ju på dennes förvärvade äganderätt. Detta korresponderar 
också väl med stadgandet i HB 1:5, vari sägs att den förste köparen har bättre rätt till saken än den 
senare. 
51 A har alltså rätt att få bilen i omedelbar besittning. Han kan dock inte, utan C:s medgivande, själv ta 
sig denna rätt. Handlar A på det viset, riskerar han att göra sig skyldig till självtäkt.  
52 Händelseförloppet bygger bitvis på avsnitt 2.2.2 ii).  
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D:s förvar. Detta innebär att B:s omedelbara besittning till bilen övergår till D och att 

B själv kommer i medelbar besittning av densamma. B svarar därefter på en 

radannons och överlåter bilen till annonsörerna, makarna C. B upplyser samtidigt om 

att bilen finns i D:s förvar, varefter han meddelar, denuntierar, D att bilen överlåtits 

till makarna C. I och med denuntiationen övergår B:s medelbara besittning till 

makarna C, med den skillnaden de sistnämnda kommer i medelbar sambesittning till 

bilen.  Makarna C åstadkommer i kraft av denuntiationen/besittningstagandet ett 

godtrosförvärv av bilen.53     

Näringsidkarens medelbara besittning till bilen upphör inte för att B lämnar över 

den till D, enär näringsidkaren fortfarande har rätt att få tillbaka bilen i omedelbar 

besittning. Först när makarna C genom denuntiationen från B till D kommer i 

medelbar sambesittning av bilen förlorar näringsidkaren besittningen till densamma. 

näringsidkarens vindikationsrätt kan, som tidigare påpekats, emellertid leda till att 

den medelbara besittningen återuppstår.     

Till sist skall besittningsdistinktionerna belysas ytterligare med hjälp av det 

exempel om pantsättning när panten finns hos tredje man, som gavs i avsnitt 2.2.2 

iii).    

Bilens ägare och tillika pantsättaren B har (självständig) medelbar ensambesittning 

till bilen. Depositarien, d v s D, har bilen i (självständig) omedelbar ensambesittning. 

Genom denuntiationen till D om att bilen pantsatts till C får denne medelbar 

besittning till densamma. Pantsättarens B:s medelbara besittning till bilen upphör 

dock inte. Före pantsättningen hade den sin grund i B:s rätt att från D få tillbaka bilen 

i omedelbar besittning.54 Efter pantsättningen till C grundar den sig på B:s rätt att få 

panten i omedelbar besittning när kreditförhållandet med panthavaren C är reglerat. I 

och med pantsättningen och denuntiationen till D får även panthavaren C medelbar 

besittning till bilen. Det är dock inte fråga om någon medelbar sambesittning 

tillsammans med B, enär C:s medelbara besittning grundar sig på den rätt pantavtalet 

ger honom att få bilen i omedelbar besittning för att kunna realisera dess värde. En 

sådan realisering blir aktuell för det fall att B inte förmår betala, eller väljer att inte 

betala, den skuld till C som bilen tjänar som säkerhet för. Såväl B som C är således 

                                                

 

53 Denuntiationen fungerar som substitut för makarna C:s besittningstagande. Se avsnitt 2.2.2 ii). 
54 Vilka förutsättningar som i övrigt skulle ha varit uppfyllda är beroende av depositionsavtalet mellan 
B och D. Det kan t ex tänkas att B för att få tillbaka bilen i omedelbar besittning skulle ha varit 
tvungen att erlägga depositionsavgift till D. I alla händelser hade B inte kunnat få bilen i omedelbar 
besittning förrän ett återlämnande hade varit praktiskt möjligt för D. 
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efter pantsättningen och denuntiationen, på olika grunder, i ensam medelbar 

besittning av bilen.   

3.3 Besittningsdistinktionerna 

Efter denna exemplifiering av besittningsdistinktionerna övergår jag nu till att 

beskriva besittningsbegreppet från dess rättsfaktumsida och på vilka olika sätt 

besittning kan utövas. Med andra ord följer närmast en redogörelse för 

besittningsdistinktionerna.  

   

3.3.1 Självständig - osjälvständig besittning (besittningsbiträde)55 

En person kan inneha en sak för tillfälligt bruk utan att han anses besitta den i 

egentlig mening. Han har visserligen saken i sin vård, ett faktiskt innehav, men 

någon självständig eller med rättsverkningar förenad besittning är det inte fråga om. 

Enbart det faktum att en sak befinner sig i någons vård grundar således inte 

besittning. Vårdhavaren har dock besittningsskydd gentemot utomstående vilka inte 

äger rätt att disponera saken. En sådan innehavare är endast osjälvständig besittare, 

med traditionell civilrättslig terminologi s k besittningsbiträde.     

Osjälvständig besittning har ofta sin grund i ett rättsligt förhållande, exempelvis ett 

avtal, mellan vårdhavaren och huvudmannen, vilket innebär att vårdhavaren är 

skyldig att följa huvudmannens anvisningar. Denne kan alltså inte själv bestämma 

över egendomen, utan står i ett direkt beroendeförhållande till den självständige 

besittaren, d v s huvudmannen. Förvisso kan det vara så att huvudmannens 

anvisningar är vaga och därmed ger vårdhavaren utrymme för egna initiativ. Det 

väsentliga är dock att det som den osjälvständige besittaren gör med egendomen 

skall ses som om det utförs av huvudmannen (den självständige besittaren) själv. En 

osjälvständig besittares handhavande av egendomen påverkar sålunda inte 

huvudmannens rättsställning så länge den osjälvständige besittaren handlar inom 

ramen för huvudmannens instruktioner.     

Som exempel på osjälvständiga besittare kan nämnas: arbetstagare som innehar 

företagets verktyg, försäljning via ombud som tagit hand om objektet för försäljning, 

läsaren av en bok på bibliotek, restauranggästens bruk av restaurangens bestick. 
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Arbetstagarens innehav av företagets redskap skulle således innebära att företaget, 

arbetsgivaren, fortfarande har redskapen i besittning. Motsvarande gäller naturligtvis 

också för biblioteket och restaurangen samt ombudets huvudman.    

Om biblioteksbesökaren lånar hem boken från biblioteket blir hans besittning till 

boken däremot självständig, på grund av att lånet innebär ett mer varaktigt 

besittningstagande och att boken inte längre finns inom bibliotekets lokaler.56 Skulle 

arbetstagaren, med eller utan arbetsgivarens tillåtelse, ta med sig redskap från 

arbetsplatsen blir dennes besittning till redskapen likaledes självständig.57      

Osjälvständig besittning till en sak kan också föreligga utan att någon rättslig 

bindning över huvud taget finns mellan den osjälvständige och självständige 

besittaren. Det rör sig då om fall där någon idkar högst temporär vård till annans 

egendom, t ex när middagsgästen nyttjar värdens föremål, t ex bestick och porslin, 

eller när en stadsflanör sätter sig på en kommunal utemöbel för att hämta andan ett 

slag.     

Har emellertid den osjälvständige besittaren olovliga avsikter, han avser t ex att 

tillägna sig föremålet, eller åtminstone förfara med egendomen på ett sätt som 

avviker från huvudmannens instruktioner, leder det till att den osjälvständiga 

besittningen blir självständig. Effekten blir densamma när den på en bärodling 

feriearbetande tonåringen, i stället för att överlämna de bär han plockat till sin 

arbetsgivare, tar med sig dem hem.58 Den berättigade förlorar likafullt inte sin 

besittning. Den övergår emellertid från omedelbar form till medelbar.59     

Gränsen mellan osjälvständig besittning och självständig besittning bestäms av 

vårdhavarens förhållande till huvudmannen. I de fall där vårdhavaren inte står i 

direkt beroendeförhållande till huvudmannen är självständig besittning förhanden. 

Som exempel tar Göransson upp överlämnande av värdepapper till tredje man. Den 

som lämnar papper till en bank har självständig besittning till dem, oavsett om han 

                                                                                                                                         

 

55 Göransson beskriver besittningsdistinktionen på s 463-469.   
56 Biblioteket blir därmed medelbar självständig besittare p g a sin rätt mot låntagaren att få boken 
återlämnad. Låntagaren blir omedelbar självständig besittare till boken, i kraft av det faktiska 
innehavet och låneavtalet. Det senare ger generellt låntagaren rätt att fritt förfoga över boken, t ex 
genom att ta med sig på en resa, så länge han inte riskerar att den förfars.  
57 Om arbetstagaren olovligen tar med sig redskapen gör han sig skyldig till ett tillgreppsbrott, 
antingen egenmäktigt förfarande eller stöld. Det senare kräver som bekant tillägnelseuppsåt från 
gärningsmannens sida. Däremot kan t ex olovligt förfogande inte bli aktuellt, enär arbetstagaren i 
egenskap av osjälvständig besittare inte utövar besittning till redskapen i straffrättslig mening.    
58 Exemplet är hämtat ur verkligheten, närmare bestämt från författarens kriminella ungdomstid. 
59 Den medelbara besittningen har sin grund i att den berättigade har rätt att få tillbaka saken i 
omedelbar besittning. Se vidare avsnitt 3.3.3. 



 

23

 
överlämnat papperen för försäljning eller förvaring. För bankens, vårdhavaren, 

ställning har däremot syftet med överlämnandet betydelse. I det förra fallet blir 

banken försäljningsombud för huvudmannen och därmed osjälvständig besittare, i 

det senare blir banken självständig besittare i egenskap av depositarie.60 Självständig 

besittning till samma egendom kan, som det anförda exemplet visar, således utövas 

av flera personer samtidigt.     

I det fall då banken fungerar som ombud upphör huvudmannens självständiga 

besittning till värdepapperen i och med att och banken fullgör sitt 

försäljningsuppdrag. Huvudmannen kan efter att bindande överlåtelseavtal ingåtts 

inte längre rättsenligt disponera eller på annat sätt förfoga över värdepapperen. 

Bankens ställning som ombud för överlåtaren upphör samtidigt. För det fall att 

banken behåller papperen i sin vård, blir den snarare att betrakta som en representant, 

närmast depositarie, för köparen, som ju är den som efter överlåtelsen äger rätt till 

papperen.61   

Om överlämnaren i depositionsfallet överlåter värdepapperen förlorar denne sin 

självständiga (och medelbara) besittning i samband med att banken denuntieras om 

överlåtelsen. I stället kommer köparen som ny ägare i denna position i förhållande 

till papperen. Vad gäller banken, så kvarstår dennas besittning oförändrad.       

3.3.2 Omedelbar - medelbar besittning62 

Varje besittningsförhållande kan som visats ovan vara antingen självständigt eller 

osjälvständigt till sin natur. Det kan dessutom vara omedelbart eller medelbart. Det 

har för denna distinktion ingen betydelse huruvida besittningen har sin grund i 

äganderätt eller begränsade rättigheter som panträtt, eller rent av i en brottslig 

gärning.  

                                                

 

60 Överlämnarens ställning vad gäller andra besittningsdistinktioner skiljer sig dock åt beroende på om 
mottagaren blir osjälvständig eller självständig besittare till saken. Blir mottagaren osjälvständig 
besittare behåller överlämnaren den omedelbara besittningen till saken. Blir mottagaren däremot 
självständig besittare blir denne också omedelbar besittare. Överlämnaren får då saken i sin medelbara 
besittning.   
61 Sålunda kommer köparen i och med överlåtelsen i självständig medelbar besittning av papperen. 
Banken blir som depositarie självständig omedelbar besittare. Den uppmärksamme läsaren inser också 
att de förändrade besittningsförhållanden som överlåtelsen innebär även medför att någon direkt 
tradition av papperen från säljare till köpare inte blir nödvändig. Även om köparen inte fått papperen i 
omedelbar besittning, så är ju säljaren efter överlåtelsen inte längre i besittning av dem, vilket som vi 
sett är tillräckligt för sakrättsligt skydd vid överlåtelse (se ovan avsnitt 2.2.2).  
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3.3.2.1 Omedelbar besittning 

Normalfallet av omedelbar besittning är, som benämningen möjligen antyder, att 

besittaren har faktisk kontroll över en sak. Tydliga exempel är saker som en person 

bär på sig, t ex nycklar i byxfickan, eller förvarar i bostaden, sommarstugan eller på 

arbetsplatsen. Besittaren har alltså i princip obehindrad tillgång till egendomen. Han 

har dessutom förmåga att utestänga andra från tillträde, såtillvida att rättsordningen 

ger honom besittningskydd genom reglerna i brottsbalken. Därmed kan även 

egendom som befinner sig på den till bostaden tillhörande gräsmattan eller i ett olåst 

skjul vara i omedelbar besittning. Det fordras inte att utestängandet skall vara 

absolut. Givetvis hindrar inte brottsbalkens regler den som önskar lägga vantarna på 

egendomen och väljer att bortse från komplikationen att det inte är tillåtet och att 

gärningen är straffbar.    

Som vi i närmast föregående avsnitt har sett innebär dock det faktum att någon 

annan person än den berättigade har den direkta vården över egendomen inte att 

omedelbar besittning är utesluten. Om denna person fungerar som osjälvständig 

besittare, d v s besittningsbiträde, för huvudmannen kvarstår den omedelbara 

besittningen hos den sistnämnde. Omedelbar besittning till egendom är således inte 

enbart avhängigt faktisk kontroll, utan även de rättsliga, mindre synbara, 

förhållandena har betydelse.63    

   En smula mer komplicerat blir det emellertid för det fall att innehavaren har 

egendomen på annans mark eller i annans lokal, t ex en båt vid kajplats, möbler i ett 

magasin eller värdepapper i ett bankfack. Utgångspunkten för bedömningen av om 

omedelbar besittning föreligger eller ej, bör enligt Göransson även i dessa fall vara 

huruvida den berättigade har fri och obehindrad tillgång till egendomen. Detta krav 

är likväl inte absolut, det är med andra ord inte nödvändigt att den berättigade har 

tillgång till egendomen under dygnets samtliga timmar. Men var går gränsen? Någon 

tydlig generell regel är svår att uppställa. I stället får man bedöma varje enskilt fall 

för sig och då ta hänsyn till den ifrågavarande egendomens art och vilken form av 

rättighet (äganderätt, panträtt etc) besittaren har.     

Det råder således olika förutsättningar för omedelbar besittning till egendom vid 

äganderätt respektive panträtt, något som hänger samman med skillnaden mellan 

                                                                                                                                         

 

62 Göransson beskriver besittningsdistinktionen på s 469-492. 
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rättighetstyperna. Jag återkommer i kapitel 5 med en närmare redogörelse för detta. 

Redan här kan dock sägas att vid äganderätt är kravet på god tillgänglighet och 

möjlighet till obehindrat utnyttjande av egendomen i det närmaste absolut. Vid 

panträtt är detta krav inte tillnärmelsevis så högt ställt. Av detta följer att gränsen 

mellan medelbar och omedelbar besittning inte är densamma vid ägande- respektive 

panträtt.     

Sammanfattningsvis: om den berättigade (besittaren) inte är förhindrad fri tillgång 

till egendomen, i större utsträckning än vad som är normalt för att han skall kunna 

bruka de honom tillkommande rättigheterna, är omedelbar besittning för handen. Vid 

bedömningen skall egendomens art, den förhandenvarande avtals- eller 

rättighetstypen (äganderätt, panträtt) beaktas. Tillfälliga hinder som rättsenligt får 

undanröjas innebär inte att omedelbar besittning är utesluten.64    

Det är här emellertid också viktigt att påpeka att det för att omedelbar besittning, 

liksom för att besittning över huvud taget, skall föreligga, inte krävs att besittaren på 

något sätt, p g a äganderätt etc, är berättigad till saken. Även en tjuv kan således ha 

den sak han har stulit i omedelbar besittning.  

3.3.2.2 Besittningens viljemoment 

Av praxis framgår att omedelbar besittning inte endast har sin grund i faktiska och 

rättsliga möjligheter. Även den berättigades avsikt, dennes vilja att besitta, har viss 

betydelse. Om den berättigade, trots möjlighet till omedelbar besittning, inte visar 

den minsta vilja att tillträda besittningen, rör det sig inte längre om omedelbar 

besittning, utan i stället blir det fråga om medelbar besittning.65 Bristen på vilja 

                                                                                                                                         

 

63 Till saken hör också att besittningsbiträdets faktiska kontroll över saken när som helst kan övergå 
till huvudmannen om den sistnämnde så önskar, vilket beror på att besittningsbiträdet står i ett direkt 
beroendeförhållande till huvudmannen och inte åtnjuter något besittningsskydd gentemot denne.    
64 I NJA 1921 s 364 I hade ett varulager pantsatts. Lagret fanns i en av pantsättaren hyrd lokal. 
Panthavaren hade övertagit hyreskontraktet och lät låsa dörren till lokalen med ett eget lås. Han hade 
emellertid inte omhändertagit pantsättarens nyckel till det ursprungliga låset, och hade således i 
realiteten inte tillgång till lokalen och lagret. HD:s majoritet ansåg dock att på grund av att 
panthavaren hade övertagit kontraktet hade han också haft rätt att bryta upp och avlägsna det 
ursprungliga låset. I och med det förelåg omedelbar besittning till lagret för panthavaren. 
65 I NJA 1926 s 281 köpte A av B en verkstadsrörelse, i vilken fastighet och lösöre ingick. Men i 
stället för att själv överta driften, lät A anställa B som arbetschef , och insatte sig själv som prokurist 
med ensam rätt att teckna rörelsens firma. A deltog förvisso i den ekonomiska förvaltningen av 
rörelsen under ett halvårs tid fram till dess konkurs. Däremot hade han inte haft någon närmare 
kontakt med lösöret och heller inte visat något intresse för det. Därmed hade A inte fått lösöret i sin 
vård, varför han heller inte tagit detsamma i besittning.     

Förhållandena var likartade i NJA 1934 s 473. Lösöre samt arrenderätten till en jordbruksfastighet 
hade övertagits av bruksidkaren A. A hade emellertid ingen avsikt att tillträda arrendet, utan lät 
överlåtaren B, tillika förre arrendatorn, nu i egenskap av förvaltare, fortsätta driften som tidigare. A 
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måste dock vara påtaglig för att denna effekt över huvud taget skall kunna 

aktualiseras. Det nu omnämnda viljerekvisitet har i praxis endast figurerat vid fall av 

överlåtelse och när överlåtaren varit, och efter överlåtelsen, fortsatt vara, i omedelbar 

besittning av det överlåtna. Det är därför osäkert huruvida det kan utsträckas till att 

gälla även i andra situationer.    

3.3.2.3 Medelbar besittning  

För det fall att omedelbar besittning till en sak inte är för handen, är det i stället ofta 

fråga om medelbar besittning. Som vi skall se innebär i korthet medelbar besittning 

till en sak, en rätt att under vissa, ofta avtalade, betingelser få saken i omedelbar 

besittning.66       

Om ägaren för att kunna disponera över sin egendom är beroende av annan, han 

har med andra ord inte fri tillgång till egendomen, föreligger medelbar besittning, i 

synnerhet om det krävs en individuell åtgärd från vårdhavaren varje gång ägaren 

(den berättigade) vill nyttja eller inspektera saken. Typexempel är pantsättaren som 

överlämnar pantgodset till panthavaren, studenten som magasinerar sina möbler inför 

utlandsstudier, villaägaren som hyr ut sin fastighet. Den som tar hand om 

egendomen, vårdhavaren i egenskap av t ex panthavare eller depositarie, övertar 

samtidigt överlämnarens omedelbara besittning till densamma. I normalsituationer av 

medelbar besittning föreligger bindande kontraktsbestämmelser mellan överlämnaren 

(ägaren) och den som har tagit egendomen i sin vård, vilka på ett eller annat sätt 

begränsar överlämnarens fria tillgång till saken.67 Ett väsentligt rekvisit för medelbar 

besittning är emellertid att överlämnaren skall ha rätt att få tillbaka egendomen 

någon gång i framtiden. Grunderna för återställandet kan förvisso vara helt olika. För 

att pantsättaren skall få tillgång till egendomen gäller i princip att kreditförhållandet 

måste upphöra. Villaägaren får tillgång till den uthyrda fastigheten när hyresgästens 

nyttjanderätt upphör. Studenten som deponerat sitt möblemang har rätt att få tillgång 

till det före avtalstidens slut, dock inte med mindre än att han betalar en eventuellt på 

förhand bestämd ersättning till förvararen. 

                                                                                                                                         

 

medgavs ej separationsrätt till det lösöre på arrendegården som senare utmättes för B:s skulder, enär 
HD ansåg att A inte hade tagit lösöret i besittning.         
66 Man skulle kunna kalla medelbar besittning för juridisk besittning, eftersom den baseras på en rätt. 
Se Undén, s 49. 
67 I det i not 91 refererade NJA 1984 s 456 hade utmätningsgäldenären stallat upp en häst hos en 
travtränare. Trots att gäldenären dagtid under dagtid kunde röra sig fritt i stallet och utan hinder få 
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Medelbar besittning behöver nödvändigtvis inte uppkomma genom avtal. Även 

olika offentligrättsliga ingripanden kan resultera i att den som dittills har haft 

omedelbar besittning till egendom, i stället har den i sin medelbara besittning. Detta 

gäller t ex vid utmätning, beslag, kvarstad och skilda former av tvångsförvaltning.68    

Om (omedelbar) besittning till egendom rubbas olovligen, kvarstår (åtminstone) 

medelbar besittning för den kränkte. Han har ju rätt att, genom myndighets försorg, 

återfå egendomen i sin vård. Det kan emellertid tänkas att den kränkte, i varje fall om 

denne är egendomens ägare, trots att besittningen har rubbats, fortfarande har kvar 

den omedelbara besittningen så länge han kan utöva legal självtäkt, dvs å färsk 

gärning .69    

Sammanfattningsvis: medelbar besittning är för handen så snart den berättigade 

inte har fri tillgång till egendomen. Dock måste han på grund av avtal, eller genom 

andra rättsmedel, ha rätt (rätt mot den omedelbare besittaren) att i framtiden och på 

bestämda villkor få egendomen i sin omedelbara besittning.  

3.3.3 Ensambesittning  sambesittning70 

Om två eller flera samtidigt innehar en sak kan sambesittning till saken föreligga. För 

att så skall vara fallet är det ett grundläggande rekvisit att möjligheten att få tillgång 

till saken ter sig likartad för de inblandade parterna. Om en part har omedelbar 

besittning till saken och den andre parten har densamma i medelbar besittning, är de 

således inte sambesittare. I stället är de var och en, på olika sätt, ensambesittare av 

saken. Bara för att två eller flera har en sak i omedelbar besittning föreligger dock 

nödvändigtvis inte sambesittning till saken dem emellan.71    

Ibland kan ett rättsförhållande innebära att besittningsförhållandet till en sak växlar 

mellan sambesittning och ensambesittning. Ta t ex en ägares förvaring av en häst i en 

annan persons stall. Vid de tillfällen då ägaren uppehåller sig i stallet, eller tar ut 

                                                                                                                                         

 

tillgång till hästen, synes HD ha menat, att eftersom han inte hade en ovillkorlig rätt att när som helst 
få tillträde till stallet (det var låst nattetid), så förelåg medelbar besittning.   
68 Enbart sådant beslut är i sig inte tillräckligt för att omedelbar besittning skall övergå till medelbar, 
eftersom besittarens tillgång till egendomen och dispositionsmöjligheter över den inte ändras 
påtagligt. För att medelbar besittning skall uppkomma krävs mer fysiska åtgärder, som t ex 
omhändertagande.  
69 Se ovan, avsnitt 2.2. Detta torde hänga samman med att, så länge gärningen är färsk, så har inte 
besittningsrubbaren fått annat än osjälvständig besittning till egendomen.   
70 Göransson beskriver besittningsdistinktionen på s 492-494. 
71 I NJA 1956 s 485 hade såväl panthavaren som pantsättaren faktisk tillgång, dvs omedelbar 
besittning, till panten. Likväl förelåg inte sambesittning enär tillträdet till panten skiljde sig åt. 
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hästen på en ridtur, föreligger sambesittning mellan ägaren och förvararen. När 

ägaren inte har någon närmare kontakt med hästen har förvararen omedelbar 

ensambesittning till densamma. Ägaren å sin sida har hästen i medelbar 

ensambesittning, enär han är beroende av förvararen för att få tillgång till djuret.     

Rör det sig i stället om en pantsättning är reglerna sådana att ensam- och 

sambesittningsläget inte kommer att kunna växla från tid till annan. För giltig 

handpanträtt fordras det nämligen att panthavaren får och bibehåller ensambesittning 

till den pantsatta saken. Panthavarens besittning behöver för den skull inte vara 

omedelbar. Det är för panthavaren ibland fullt tillräckligt med medelbar besittning, 

vilket följden blir vid t ex deposition av panten hos tredje man. Så länge inte 

pantsättaren kan få tillgång till panten på andra villkor72 än de som förelåg före 

depositionen är pantsättningen också fortsättningsvis giltig. Både pantsättaren och 

panthavaren har alltså panten i medelbar besittning, men eftersom enderas villkor för 

tillgång till panten skiljer sig åt, är sambesittning ej för handen.     

   Om det vid sambesittning förhåller sig så att samtliga parter måste medverka för att 

för att endera av dem skall kunna få tillgång till saken, föreligger s k kvalificerad 

sambesittning.73 Skolexemplet är dubbla lås där var och en av parterna endast har 

nyckel till ett av låsen.  

                                                

 

72 Givet att de villkoren konstituerade giltig pantsättning. 
73 Även kallad gemensam besittning. Gemensam besittning kan dock ibland innebära såväl 
sambesittning som kvalificerad sambesittning. Så är fallet i t ex 4:19 UB. Göransson, s 494. 
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4. Teorier kring begreppet juridisk person 

4.1 Inledning 

Hur är det möjligt att en juridisk person t ex kan äga egendom och ingå avtal? För att 

rättsreglerna så säger är ett svar. Men det förklarar inte varför, eller på vilka grunder, 

den juridiska personen genom lagstiftarens försorg gjorts till rättssubjekt med 

rättskapacitet och rättshandlingsförmåga.     

I dagens rättsvetenskapliga doktrin behandlas den juridiska personens natur och 

väsen inte i någon större utsträckning. Under större delen av 1800-talet och i början 

av 1900-talet var däremot debatten kring begreppet livlig. De då framförda teorier 

som sökte förklara hur en juridisk person kan ha rättskapacitet och äga förmåga att 

rättshandla har därför fortfarande aktualitet.  I det följande avsnittet skall i huvuddrag 

redogöras för de två, sinsemellan disparata, teorier som var, och fortfarande är, av 

störst betydelse för diskussionen kring begreppet juridisk person. Först tas den av 

Friedrich Carl von Savigny år 1840 lanserade fiktionsteorin upp. Därefter redogörs 

för dess motsats, organteorin av år 1885, en skapelse i huvudsak tillskriven Otto von 

Gierke. Tyngdpunkten kommer att läggas på följande frågeställning:    

Hur är det över huvud taget möjligt för en juridisk person att rättshandla? Klart är 

att det förutsätter mänsklig aktivitet eller underlåtenhet i någon form. Den avgörande 

frågan blir därför hur handlingar företagna av bolagsorganen, särskilda firmatecknare 

och av bolaget anställda skall återföras på bolaget självt.74    

4.2 Fiktionsteorin (Ställföreträdarteorin) 

Enligt fiktionsteorin är det endast människan som kan tänka och ha en vilja. Därför 

kan enbart människan vara subjekt för rättigheter och skyldigheter. Praktiska skäl 

motiverar dock att rättsreglerna tillåter vissa för särskilda ändamål skapade subjekt, 

vilka likt människan, kan ha och förvärva rättigheter och skyldigheter.75 Ett sådant 

skäl är att juridiska personer är nödvändiga för att vissa bestående ändamål skall 

kunna uppnås. Den juridiska personen finns på grund av dess ändamål och enbart av 

                                                

 

74 Åhman, s 310. 
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denna anledning.76 Av detta följer att den juridiska personen existerar endast för 

rätten, i övrigt finns den inte.77 Således är den endast en fiktion. 

   En juridisk person är inte immanent i dess ägare, d v s den är inte detsamma som 

sina ägare. Den består oförändrad tid och rum även om ägarna till den skiftar. En 

juridisk person och dess ägare utgör således två skilda subjekt. En juridisk persons 

rättigheter tillkommer därför endast den juridiska personen, och således inte dess 

ägare.78     

En juridisk person kan inte själv utöva sina rättigheter och skyldigheter. För 

rättshandlingsförmåga krävs tankeförmåga och vilja, vilket en juridisk person inte 

kan ha eftersom den är en fiktion. Därför måste den, i likhet med vad som gäller för 

minderåriga, förståndshandikappade och sinnesrubbade,79 företrädas av en människa, 

med andra ord en fysisk person, för att kunna rättshandla.80 Genom ytterligare en 

fiktion, ett medvetet påhitt, tillskrivs ställföreträdarens vilja och handlande den 

juridiska personen. Det är också först i och med det som den juridiska personen blir 

verklig . Den juridiska personen existerar således endast när den representeras av 

en fysisk person.81  

4.3 Organteorin 

Enligt organteorin kan rättigheter och förpliktelser endast förknippas med verkliga 

subjekt, som existerar oberoende av rättsordningen. För att ett subjekt skall kunna 

betraktas som ett rättssubjekt, måste det därutöver äga viljeförmåga.82 I annat fall är 

detta något endast ett ting, i rättens ögon ett objekt. Emellertid är det inte endast 

människan som äger förmågan att formulera en rättstiftande vilja. Kollektiva 

bildningar, som t ex aktiebolag, utgör genom sina ägare eller medlemmar sociala och 

psykiska organismer, vilka också har denna förmåga. Ett grundläggande drag hos 

organteorin är således att den ser exempelvis aktiebolaget och dess ägare, åtminstone 

                                                                                                                                         

 

75 Åhman, s 311. 
76 Olivecrona, s 43. 
77 Karlgren, s 44 
78 Olivecrona, s 
79 Minderåriga och sinnesrubbade kan dock knappast sägas sakna vare sig tankeförmåga eller vilja. 
80 Åhman, s 311. Olivecrona, s 43 
81 Olivecrona, s 43 
82 Liksom fiktionsteorin förutsätter organteorin att ett rättssubjekt har viljeförmåga. Detta kan med 
avseende på fiktionsteorin tyckas något motsägelsefullt, eftersom teorin anser att juridisk person är en 
fiktion och inte har någon egen vilja. Men i och med att den fysiske ställföreträdarens vilja tillskrivs 
den juridiska personen kan den senares vilja antas existera.  
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i förhållande till tredje man, som ett och samma subjekt. Dessa kollektiva bildningar 

är juridiska personer, som på grund av sin förmåga att manifestera sin vilja, inte bara 

har rättskapacitet, utan, genom sina organ, även har rättshandlingsförmåga. Organen 

skall inte betraktas som ställföreträdare i vanlig mening. När de rättshandlar ger de 

uttryck för den juridiska personens, organismens, vilja. Det är med andra ord inte 

organen, ställföreträdaren, som rättshandlar, utan den juridiska personen.83     

Det nyss sagda kan åskådliggöras med ett exempel hämtat från djurvärlden. När en 

bläckfisk snärjer sitt byte med hjälp av en av sina armar, så är det inte armen som 

fångar bytet, utan bläckfisken, under vars kontroll och vilja armen står.  

4.4 Teoriernas betydelse för juridisk persons besittning  

Den stora skillnaden mellan fiktionsteorin och organteorin av intresse för denna 

uppsats, är att den förra, men inte den senare, betraktar ett bolagsorgans eller en 

annan ställföreträdares rättshandlingar som företagna för och inte av bolaget. 

Organen företräder alltså bolaget på ett liknande sätt som när en individ genom 

fullmakt eller legalt ställföreträdarskap företräder en annan.     

Organteorin ser däremot ett organs eller ställföreträdares rättshandlingar som 

utförda av bolaget självt. När ett organ eller en företrädare rättshandlar är det alltså 

inte detta/denne som rättshandlar, utan bolaget.       

För den fortsatta framställningen räcker det här att konstatera följande kring 

teoriernas betydelse för juridisk persons besittning:     

Om en fysisk person i egenskap av ställföreträdare för juridisk person tar en sak i 

fysisk kontroll, i sin vård, leder en tillämpning av organteorin i kombination med de i 

kapitel 3 redovisade besittningsdistinktionerna till, att den juridiska personen 

kommer i självständig omedelbar ensambesittning av saken. Visserligen är det den 

fysiske ställföreträdaren som har tagit saken i sin vård, men eftersom dennes 

handlingar ses som utförda av den juridiska personen, räknas ställföreträdaren blott 

som besittningsbiträde, d v s som osjälvständig omedelbar besittare, för den juridiska 

personen.        

Om man på samma situation i stället tillämpar fiktionsteorin i kombination med 

besittningsdistinktionerna leder detta fram till ett annat slut. Ställföreträdaren 

kommer, i kraft av sin fysiska kontroll över saken och att dennes handlingar ses som 

                                                

 

83 Olivecrona, s 46-50; Karlgren, s 51-56: Åhman, s 312. 
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utförda för den juridiska personen, i självständig omedelbar ensambesittning av 

saken. Den juridiska personen får därmed saken i medelbar ensambesittning. Den 

fysiska ställföreträdaren befinner sig alltså, såvitt avser besittningsförhållandena, i en 

position till den juridiska personen, liknande den som banken har mot den person 

som till banken överlämnat sina värdepapper för förvaring. 
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5. Diskussion 

5.1 När innebär ett besittningsförhållande rättsfaktumet besittning i 

sakrättslig och straffrättslig mening? 

Besittningsbegreppet har som visats stor betydelse i såväl sakrättsligt som 

straffrättsligt hänseende. Inom sakrätten är det t ex ofta av stor betydelse för 

förvärvarens sakrättsliga skydd mot överlåtarens borgenärer och andra tredje män, att 

någon form av tradition av den överlåtna saken, d v s besittningsöverföring, har skett 

mellan överlåtaren och förvärvaren.      

För gränsdragningen mellan tillgreppsbrotten och förskingringsbrotten inom 

straffrätten spelar besittningen en central roll. För att en gärning skall kunna bedömas 

som ett tillgreppsbrott är det ett ovillkorligt rekvisit att gärningsmannen genom 

gärningen skall ha tillägnat sig besittningen till en sak. Hade gärningsmannen vid 

tiden för tillgreppet redan besittning till saken blir det i stället fråga om ansvar för 

förskingring eller olovligt förfogande.     

Således är frågeställningar relaterade till besittningsbegreppet, t ex när besittning 

till en sak föreligger och vem så då utövar den, när besittningsöverföring respektive 

besittningsavhändande skall anses ha skett etc., av stor vikt för både sakrättsliga och 

straffrättsliga spörsmål.     

I följande avsnitt skall jag med utgångspunkt i de tre sakrättsliga konflikterna och 

de fem straffstadgandena, och med hjälp av de omständigheter som där och i 

domstolspraxis tillagts betydelse för att besittning skall, respektive inte skall, anses 

vara för handen, försöka redogöra för vilka besittningsdistinktioner som konstituerar 

rättsfaktumet besittning. Detta påkallar att en jämförelse mellan nämnda 

omständigheter och kriterierna för de olika besittningsdistinktionerna görs, för att 

avgöra vilka besittningsdistinktioner som kan utgöra besittning i sakrättslig 

respektive straffrättslig mening.    

Först skall emellertid kort avhandlas vilka omständigheter som inom straffrätten 

anses innebära att en person har besittning till en sak.  
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5.1.1 Besittning till lösa saker i straffrättslig mening 

Besittningsbegreppet fyller inte samma funktion inom straffrätten som det gör inom 

sakrätten. Det straffrättsliga besittningsbegreppet används som sagt främst för att 

skilja mellan tillgrepps- och förskingringsbrott. Det är därför inte givet att de 

omständigheter som sakrättsligt konstituerar besittning gör så straffrättsligt.     

Naturligtvis föreligger även inom straffrätten besittning till lös sak när en person 

har omedelbar kontroll eller rådighet över saken, t ex burna klädesplagg, det denne 

håller i händerna och andra saker som personen har i sin omedelbara närhet. Även 

om en person inte har omedelbar rådighet över en sak, föreligger ändock för honom 

besittning till saken, om det inte finns några påtagliga hinder för att vederbörande, 

när denne så önskar, kan få omedelbar kontroll och rådighet över saken.84 Om en 

person innehar bilnycklar kan det således innebära att han också har besittning till 

bilen.85     

En person anses vidare vara i besittning av inventarier som finns i den fastighet, 

lägenhet eller lokal som personen disponerar och kontrollerar. Besittning föreligger 

också till sak som befinner sig på mark varöver en person disponerar, såsom t ex 

ägare eller arrendator, förutsatt att saken är någorlunda normalt placerad och 

personen vet var saken finns.86 

   En arbetsgivare har besittning till de arbetsredskap och inventarier som inte särskilt 

anförtrotts någon specifik anställd.87 Även om den anställde tillfälligtvis råder över 

saken är han i sådana fall följaktligen inte i besittning av den, utan agerar endast som 

s k besittningsbiträde för den egentlige besittaren, d v s arbetsgivaren.88 Detsamma 

gäller för restauranggästen som begagnar sig av restaurangens bestick, peppar- och 

saltkar, hotellgästen som nyttjar hotellrummets inventarier, medpassageraren över 

den lånade tidningen etc.89 Skulle, t ex restauranggästen, dock få för sig att peppar- 

och saltkaren passar så mycket bättre på dennes eget matbord, än på restaurangens, 

torde restaurangens besittning till karen upphöra så snart restauranggästen, 

någorlunda permanent i tid och rum, avlägsnat dem från restauranglokalen.      

                                                

 

84 Jareborg, s. 33. Jareborg betecknar detta förhållande som medelbar faktisk rådighet , vilket inte 
skall förväxlas med det civilrättsliga begreppet medelbar besittning som redogjorts för i avsnitt 3.3.  
85 Se NJA 1946 s. 524. 
86 Jareborg, s. 33f, Brottsbalken, förmögenhetsbrotten  En Kommentar, s. 528f. 
87 Det kan t ex vara fråga om kaffebryggaren i personalmatsalen, en för de anställda disponibel 
kopieringsmaskin, ett varulager, varorna i en butik etc. 
88 Den uppmärksamme noterar naturligtvis likheten mellan detta förhållande och begreppet 
osjälvständig besittning . Jag återkommer till detta senare i framställningen.   

89 Jareborg, s. 35. 
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   Om t ex ägaren till en sak anförtror saken i annan persons självständiga vård, t ex 

en depositarie, övergår ägarens besittning till saken till vårdhavaren.    

Med ledning av det hittills anförda kan följande slutsatser dras: Det straffrättsliga 

besittningsbegreppet är i huvudsak kopplat till fysiskt handhavande, närmast vård, 

och faktisk kontroll över en sak, t ex på grund av att man disponerar den lokal eller 

den mark där saken finns. Med andra ord är det främst utåt synbara förhållanden som 

konstituerar besittning. Vidare framgår att så snart en ägare, eller för all del någon 

som innehar egendom med annan rätt än äganderätt, anförtror egendom i annan 

persons självständiga vård, övergår ägarens besittning till denne. Efter en sådan 

disposition har ägaren således i straffrättslig mening ej längre besittning till 

egendomen.  

5.1.2 Analys av det sakrättsliga besittningsbegreppet med hjälp av 

besittningsdistinktionerna  

Besittning respektive besittningstagande är som visats ofta av betydelse för 

uppkomst av sakrättsligt skydd. När innebär ett besittningsförhållande rättsfaktumet 

besittning för överlåtaren/pantsättaren och besittningstagande för 

förvärvaren/panthavaren?   

5.1.2.1 Skydd mot överlåtarens/pansättarens borgenärer  

För att köparen A skall erhålla skydd mot säljaren B:s borgenärer fordras tradition av 

den överlåtna saken. Traditionskravets innebörd i denna situation är att saken skall 

komma ur säljarens besittning på ett sådant sätt att han förlorar den fysiska 

kontrollen över den.90 Säljaren skall således förlora sin omedelbara besittning till 

saken, vilket i regel åstadkommes genom att köparen tar saken i sin omedelbara 

ensambesittning. Saken skall alltså inte längre finnas i säljarens vård eller på annat 

sätt inom hans direkta kontroll, t ex hos någon som utövar besittning i egenskap av 

besittningsbiträde för säljaren. Om säljaren överlämnar en sak till en person som 

är/blir osjälvständig besittare gentemot honom, kan detta således inte ses som 

tradition, även om saken rent fysiskt kommer i den osjälvständige besittarens 

faktiska kontroll. Något besittningsavhändande har ju aldrig skett, eftersom den 

                                                

 

90 Millqvist, s. 90. 
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egentlige besittaren fortfarande är säljaren. Något borgenärsskydd för köparen kan i 

sådana fall heller inte uppkomma.       

För att fullständig besittningsövergång, tradition, skall ske måste således någon på 

köparens sida, vanligtvis köparen själv, ta den överlåtna saken i omedelbar 

besittning.91   

För omedelbar besittning vid äganderätt krävs att ägaren fritt kan tillgå och 

utnyttja saken utan större besvär. Det ligger ju i äganderättens natur att ägaren skall 

kunna göra i stort sett vad han vill med sin egendom innanför de av rättsordningen 

uppställda gränserna. Således kan även en obetydlig inskränkning i ägarens 

möjlighet att fritt disponera egendomen närhelst han önskar, medföra att han inte 

har omedelbar besittning.92   

Givetvis innebär inte en rättsstridig åtgärd, vidtagen för att hindra ägaren från tillträde till 

egendomen, t ex att markägaren till kajplatsen där ägarens båt ligger förtöjd utan giltiga 

skäl blockerar dess tillfartsvägar, att den omedelbara besittningen upphör. Åtminstone inte 

så länge ägaren fritt kan undanröja hindret, dvs utan att själv vidta rättsstridiga mått och 

steg. Inte heller hinder av efemär natur innebär att ägaren inte har omedelbar besittning till 

saken.93  

För skydd mot säljarens borgenärer räcker det utan tvekan med att en representant för 

köparen, t ex ett bud eller fullmäktig, tar saken i besittning på ett sådant sätt att 

säljaren inte längre fysiskt kan komma åt den,94 d v s på ett sådant sätt att säljaren 

avhänds den omedelbara besittningen till saken. Ses representanten som 

osjälvständig besittare och denne tar saken i omedelbar besittning, torde detta 

dessutom innebära att fullständig tradition ägt rum, eftersom den omedelbara 

besittningen då skall tillräknas den självständige besittaren, här representantens 

                                                

 

91 Hessler, s 97f. 
92 I NJA 1984 s 132, ett utmätningsfall, hade gäldenären låtit stalla upp en häst, till vilken han sade sig 
ej vara ägare, hos en travtränare,. Frågan i målet var huruvida gäldenären hade sådan besittning till 
hästen att han skulle presumeras vara dess ägare. För tillgång till hästen var gäldenären tvungen att 
besöka stallet under dagtid. Några andra hinder förelåg emellertid inte. Likväl var detta tillräckligt för 
att gäldenären inte skulle anses ha hästen i omedelbar besittning. (Han hade i stället hästen i sin 
medelbara besittning, vilket HD:s majoritet bedömde som tillräckligt för presumtion om äganderätt.)    

I NJA 1927 s 513 övertog köparen av ett virkesparti i samband med köpet arrendet till den mark där 
virket var upplagt. Arrendekontraktet gav köparen möjlighet att fritt och obehindrat disponera 
marken, vilket var tillräckligt för att domstolen skulle tillerkänna honom besittning till virket. Något 
som i sin tur ledde till att köparen gavs separationsrätt i säljarens konkurs och att konkursboets 
singularsuccessor dömdes för egenmäktigt förfarande (rubbande av köparens besittning) pga att denne 
bortskaffat virket.     
93 Göransson, s 483. 
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huvudman, d v s köparen. Förmodligen är det dock tillfyllest redan att en av köparen 

anlitad självständig transportör tar saken i besittning.95 Det har således ingen 

betydelse för köparens skydd mot säljarens borgenärer, om representanten, i 

förhållande till köparen, kommer i osjälvständig eller självständig besittning till 

saken och köparen i omedelbar eller medelbar besittning till densamma. Det borde 

enligt min åsikt inte heller göra någon skillnad om den självständige transportören 

anlitats av säljaren. Det centrala rekvisitet för köparens borgenärsskydd är som ovan 

nämnts ofta att säljaren förlorar sin omedelbara besittning till saken. Detta sker 

normalt så snart säljaren har överlämnat saken till självständig transportör, oavsett 

vilken av parterna son anlitat denne.96 Så snart den självständige transportören tagit 

hand om saken övergår säljarens besittning till att bli medelbar.   

Den medelbara besittningen har sin grund i den stoppningsrätt som enligt köplagen 

tillkommer säljaren vid befarat avtalsbrott från köparens sida, eller i säljarens rätt att häva 

köpet för det fall att köparen kommer i dröjsmål. Så snart köparen tagit hand om saken, dvs 

fått den i omedelbar besittning, utsläcks emellertid säljarens stoppningsrätt och möjlighet 

att häva köpet och därmed dennes medelbara besittning till saken. Kvar för säljaren finns då 

endast en penningfordran mot köparen. För det fall att överlåtelseavtalet innehåller ett 

hävningsförbehåll för säljarens räkning kvarstår likväl säljarens hävningsrätt, och i och med 

det dennes medelbara besittning till saken, trots att köparen tagit densamma i sin vård.   

Vad gäller köparen, är det således vid överlåtelse inget absolut krav att denne tar 

saken i sin omedelbara besittning, utan medelbar besittning gentemot (av köparen 

anlitad) självständig transportör som har saken i omedelbar besittning är tillfyllest, så 

länge säljaren har avhänt sig den omedelbara besittningen till saken.     

Kravet på fullständig tradition är däremot i det närmaste absolut för att giltig 

pantsättning av lös sak skall åstadkommas. Sålunda räcker det inte med att 

pantsättaren avhänder sig besittningen till saken, det krävs dessutom att panthavaren 

tar fysisk besittning till densamma. Panthavaren måste alltså, i förhållande till 

pantsättaren, tillskansa sig omedelbar ensambesittning till saken.    

Rekvisiten för att omedelbar besittning skall föreligga vid pantsättning är dock inte helt 

överensstämmande med de som gäller vid äganderätt. Panträtt ger inte, i motsats till 

                                                                                                                                         

 

94 Millqvist, s. 90 
95 Millqvist, s. 90. 
96 Med andra ord när riskövergången sker enligt köplagens regler.  
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äganderätt, panthavaren någon rätt att efter eget godtycke fritt disponera över pantgodset. 

För nyttjanderätt till godset, utöver vad som fordras för att panthavaren skall kunna uppfylla 

sin vårdplikt, krävs ett medgivande i pantavtalet. En panthavare behöver därför inte i lika 

hög grad som en ägare ha fri tillgång till godset. Det är generellt inte nödvändigt att 

panthavaren vid varje tidpunkt skall kunna realisera godset för att göra sig betald. Den 

omständigheten att han måste rätta sig efter sedvanliga kontorstider (det pantsatta godset 

kanske förvaras i ett bankfack) är i princip inte tillräckligt för att omedelbar besittning inte 

skall föreligga. Det är i normalfallet i sig inget beaktansvärt hinder och är inte till förfång 

för panthavaren.  Emellertid måste i det enskilda fallet hänsyn tas till vilken typ av 

egendom det rör sig om. Den som har tagit känsligt gods i pant, t ex ett lager med typiska 

färskvaror som frukt och grönsaker eller annat ömtåligt gods, kan behöva ha sådan fri 

tillgång till det pantsatta godset som medger att han snabbt kan realisera godset innan det 

hunnit förfaras. Skulle panthavaren vid behov av tillträde tvingas vänta på grund av det t ex 

är helg, kan detta innebära att exempelvis de nämnda grönsakerna ruttnar. Skulle avtalet vid 

sådan pantsättning inte medge panthavaren fri tillgång, föreligger inte omedelbar 

besittning.97   

I och med kravet på fullständig tradition är pantsättarens besittning i regel tvungen 

att reduceras till medelbar sådan. Den medelbara besittningen till den pantsatta saken 

grundar sig på den rätt pantsättaren har att återfå omedelbar besittning till panten så 

snart denne reglerat den skuld som panten är ställd för. Till skillnad från vad som 

gäller vid överlåtelse krävs det emellertid vid pantsättning att besittningen förblir 

medelbar under hela pantsättningstiden.98 Återfår pantsättaren omedelbar besittning 

till saken under pantsättningstiden upphör därmed vanligen panträtten.  

                                                

 

97 NJA 1956 s 485 rörde pantsättning av spannmål, vilket förvarades i pantsättaren B:s siloanläggning. 
Panthavaren A hade satt fast plomberade lås på silocellernas avtappningsluckor. För påfyllning och 
inspektion av cellerna fanns takluckor, till vilka B hade obehindrat tillträde. A hade fått egna nycklar 
till det utrymme där de låsta avtappningsluckorna fanns. I och med det hade A praktisk möjlighet att 
när som helst utan B:s medverkan förfoga över spannmålen och därmed rimligen omedelbar 
besittning till desamma.     

I NJA 1923 s 626 förvarade panthavaren A pantgodset, ett skolager, i två av A hyrda och låsta 
utrymmen, till vilka endast A hade nyckel. Dessa utrymmen var emellertid belägna inom pantsättaren 
B:s affärshus, till vilket B men däremot inte A hade nyckel. A kunde således inte närhelst han så 
önskade ta sig in i byggnaden för att få tillträde till pantgodset. A var för tillträde hänvisad till de tider 
när B höll affären öppen, dvs normal kontorstid. Trots detta förhållande ansåg HD:s majoritet att A 
måste anses hava haft ifrågavarande lager i händer , m a o i omedelbar besittning. A:s 

separationsyrkande bifölls därför.  
   Kommentar: I det förra fallet, men inte i det senare, fäste HD vikt vid att panthavaren kunde komma 
åt pantgodset under dygnets alla timmar, måhända på grund av pantgodsets till sin art var spannmål. 
Sådant gods transporteras inte sällan nattetid och kräver förmodligen mer vård än skor. Med anledning 
av godsets art var alltså panthavarens obehindrade tillträde av betydelse för dennes omedelbara 
besittning.   
98 Ett intressant undantag från denna princip utgör tidigare omnämnda NJA 1956 s 485 där såväl 
panthavaren som pantsättaren hade fysisk tillgång till den pantsatta spannmålen, låt vara att 
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Åtminstone i en situation är det emellertid tillräckligt att panthavaren kommer i 

medelbar besittning av saken för att giltig pantsättning skall uppstå. Om det förhåller 

sig på det viset, att saken förvaras hos tredje man vid tidpunkten för pantsättningen, 

så säger regeln att giltig pantsättning är för handen så snart tredje mannen har 

denuntierats om att den av honom förvarade saken har pantsatts till förmån för 

panthavaren. Det har då för panthavarens borgenärsskydd således ingen betydelse att 

någon tradition av saken inte sker, i och med att denuntiationen ersätter traditionen 

som det sakrättsliga momentet. I den beskrivna situationen är det alltså tredje man, 

och inte pantsättaren, som utövar omedelbar besittning till saken. Pantsättaren har 

endast saken i medelbar besittning. Genom pantavtalet och denuntiationen kommer 

också panthavaren i medelbar besittning av saken. Någon medelbar sambesittning är 

det dock inte fråga om. Panthavarens medelbara besittning grundar sig på den rätt 

denne har att få saken i omedelbar besittning för att kunna realisera dess värde, för 

det fall att pantsättaren inte uppfyller sina förpliktelser med anledning av den skuld 

till panthavaren som saken tjänar som säkerhet för. Pantsättarens medelbara 

besittning beror som sagt däremot på den rätt denne har att få saken i omedelbar 

besittning när skulden till panthavaren är reglerad.  

    

5.1.2.2 Godtrosförvärv 

För att godtrosförvärv skall vara möjligt skall överlåtaren ha saken under fysisk 

kontroll.99 Brister i detta rekvisit innebär nästintill alltid att överlåtaren saknar den 

förfogandelegitimation över saken varpå förvärvaren måste grunda sitt 

godtrosförvärv. Överlåtaren skall således ha omedelbar besittning till saken. 

Besittningen skall vidare genom tradition av saken övergå till förvärvaren. Det är 

härvid nödvändigt att fullständig tradition sker, d v s att förvärvaren får saken i fysisk 

besittning och att överlåtaren förlorar sin besittning till densamma.100 Förvärvaren är 

med andra ord (i princip) alltid tvungen att ta saken i omedelbar besittning. För att 

omedelbar besittning skall vara för handen till överlåten sak får, som tidigare nämnts, 

enbart tillfälliga hinder i tid och rum hindra den nye ägaren från fri tillgång till den 

förvärvade saken.101  

                                                                                                                                         

 

pantsättaren för tillträde till panten var tvungen till något omständliga åtgärder. Trots att båda parter 
således var i omedelbar besittning av panten fann domstolen att giltig panträtt förelåg.     
99 Millqvist, s. 40.  
100 Millqvist, s. 40. 
101 Se avsnitt 5.1.2.1 
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Om förvärvaren har fått saken i medelbar besittning genom att överlåtaren 

överlämnat saken till en självständig transportör för befordran till den förstnämnde, 

är detta således inte tillfyllest.102  Om förvärvet däremot skett via en representant för 

honom, t ex en fullmäktig som tagit saken i omedelbar besittning, torde rättsläget 

emellertid inte vara lika klart.  I ett sådant fall agerar ju den fullmäktige enbart för 

fullmaktsgivarens, d v s förvärvarens, räkning - de rättshandlingar han företar inom 

fullmaktens gränser ses som företagna av fullmaktsgivaren själv. Med tanke på det 

sistnämnda vore det därför ologiskt om det skulle göra någon skillnad för 

förvärvarens sakrättsliga skydd om han själv eller en för honom fullmäktig tar saken 

i omedelbar besittning. En fullmäktig torde dessutom räknas som besittningsbiträde, 

vilket ger vid handen att den egentlige besittaren till saken blir dennes huvudman. Å 

andra sidan är det uppställda kravet i lag och praxis att just förvärvaren skall ta saken 

i besittning. Det får sägas vara osäkert om fullmäktiges besittningstagande uppfyller 

detta krav. Det synes mig dock vara en obillig lösning, om så skilda rättsverkningar 

uppkommer på grund av att förvärvaren själv eller genom fullmäktig tar saken i 

omedelbar besittning. Det väsentliga bör enligt min mening vara att en klar 

besittningsövergång från överlåtarens rättssfär till förvärvarens äger rum, vilket ju 

sker oaktat vem på förvärvarens sida som tar saken i besittning.    

Medelbar besittning kan utgöra båda rättfaktumen besittning och 

besittningstagande i ett fall. Om överlåtaren har saken endast i medelbar besittning 

på grund av att den förvaras hos tredje man, anses överlåtaren likväl som besittare i 

GFL:s mening. För att förvärvaren då skall åstadkomma ett besittningstagande är det 

fullt tillräckligt att tredje man denuntieras om att saken bytt ägare.103 Förvärvet blir 

således sakrättsligt giltigt redan genom att förvärvaren får medelbar besittning till 

saken.     

5.1.2.3 Tvesala och andra dubbeldispositioner  

Vid tvesala är det tillräckligt för köpare A att B frånhänds besittningen till saken. C 

kan då ej åstadkomma ett mot A giltigt godtrosförvärv enär B saknar 

förfogandelegitimation över saken. A:s förvärv blir alltså i och med B:s 

besittningsavhändande skyddat mot C och andra tredje män i samma position som C. 

                                                

 

102 Hessler, s 214. 
103 Millqvist, s. 40. 
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Om B inte har saken i omedelbar besittning räcker det sålunda med medelbar 

besittning för A.     

Köpare C måste dock ta saken i besittning och B avhända sig besittningen av 

densamma för att C skall kunna få sakrättsligt skydd. C skall med andra ord ta saken 

i ensam omedelbar besittning. En fullständig besittningsövergång - tradition av saken 

- från B till C måste således ske. Liksom för tidigare behandlade traditionella 

godtrosförvärv är medelbar besittning för C tillfyllest om saken vid överlåtelsen 

befinner sig i tredje mans vård, d v s omedelbara besittning. Vid tvesala krävs 

dessutom att C (eller B) denuntierar tredje man om sitt förvärv innan A gör 

detsamma angående sitt förvärv.   

    

5.1.3 Analys av det straffrättsliga besittningsbegreppet med hjälp av 

besittningsdistinktionerna 

De omständigheter som tillagts betydelse för att besittning i straffrättslig mening 

skall vara för handen och de redovisade kriterierna för självständig omedelbar 

besittning uppvisar klara likheter. Såväl straffrättslig besittning, som självständig 

omedelbar besittning, föreligger, när innehavaren av en sak har fri och obehindrad 

tillgång till saken, eller med lätthet kan skaffa sig sådan tillgång. Klart är således att 

självständig omedelbar besittning konstituerar rättsfaktumet besittning inom 

straffrätten. 

   Vidare framgår det av avsnitt 5.1.1, att så snart en ägare (eller för all del någon som 

innehar egendom med annan rätt än äganderätt), anförtror en sak i annan persons 

vård, har han således i straffrättslig mening ej längre besittning till saken.     

Därmed är inte sagt att ägaren inte över huvud taget har någon form av besittning 

till saken. En sak som anförtrotts annan person befinner sig i dennes vård och därmed 

också under vårdhavarens kontroll. Ägaren har således ej fri och omedelbar tillgång 

till saken. Han har emellertid rätt att få tillbaka saken när de i det enskilda fallet 

givna förutsättningarna är vid handen. Rör situationen exempelvis ett lån, skall saken 

återställas till ägaren när lånetiden har gått till ända. Vårdhavaren får dessutom inte 

förfoga över egendomen på ett sätt som innebär en risk för att egendomen fördärvas 

eller att ägaren berövas sin rätt till densamma.104 Ägaren har således inte faktisk, men 

väl rättslig, kontroll över egendomen. Med beaktande av ovan uppställda 
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besittningsdistinktioner leder detta sammantaget till slutsatsen att ägaren har 

egendomen i medelbar besittning.     

Ägaren anses som sagt i straffrättslig mening dock inte vara i besittning av den till 

vårdhavaren anförtrodda saken. Medelbar besittning är således straffrättsligt sett inte 

tillfyllest för att rättsfaktumet besittning skall vara för handen.105 Detta rättsfaktum 

uppfylls endast av den vårdhavare som anförtrotts saken och under vars vård och 

faktiska kontroll saken står, d v s den person som har saken i omedelbar 

ensambesittning.  

   Besittningsskydd. Eftersom endast omedelbar besittning leder till besittning i 

straffrättslig mening, omfattas således endast den som har en sak i omedelbar 

besittning, samt den som för honom agerar som besittningsbiträde, av 

besittningsskydd. Detta innebär således att en persons besittning till en sak i 

straffrättslig mening endast kan kränkas om denne innehar saken med omedelbar 

besittning. Medelbar besittning omfattas följaktligen inte av besittningsskydd.  

   Besittningsbiträdet - den osjälvständige omedelbare besittaren  åtnjuter dock inget 

besittningsskydd mot den självständige omedelbare besittaren, d v s den egentlige 

besittaren.106 Detta innebär att besittningsbiträdet inte med stöd av reglerna om 

besittningsskydd kan hindra den egentlige besittaren från att ta saken ifrån honom. 

Besittningsbiträdets besittningsskydd gäller således endast mot utomstående, vilket 

får sägas vara fullt logiskt. För det vore ju minst sagt underligt om den egentlige 

besittaren kunde kränka sin egen besittning.  

   Tillgreppsbrott. För att en handling skall ses som ett besittningstagande, och 

därmed ett tillgreppsbrott, förutsätts det att besittningsförhållandena till saken ur 

straffrättslig synvinkel ändras. Således skall den som innehar omedelbar besittning 

till saken genom gärningsmannens handlande förlora denna, samtidigt som 

gärningsmannen själv kommer i omedelbar besittning till saken. 

Besittningskränkningen innebär att den tidigare innehavaren får saken i medelbar 

besittning, på grund av den rätt att få tillbaka saken som denne har mot 

gärningsmannen.   

                                                                                                                                         

 

104 Därtill hindras han av HB 11:1; 10 kap. 4 § BrB.  
105 Jareborg hyser en liknande åsikt: I civilrättslig litteratur talas ibland om medelbar besittning när 
besittning i här angiven mening [d v s i straffrättslig mening, min anm.] överhuvudtaget inte 
föreligger . Se Jareborg, s. 33.  
106 Även Jareborg betecknar besittningsbiträdet som osjälvständig besittare; Jareborg, s 35. 
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   För att det skall bli fråga om stöld eller annat tillgreppsbrott vid en persons olovliga 

tagande och tillägnande av, eller egenmäktiga förfarande över, en sak, förefaller det i 

princip vara nödvändigt att någon annan än gärningsmannen har omedelbar 

besittning till den aktuella saken. Vem som utövar den omedelbara besittningen torde 

dock vara egalt, så länge det inte endast är gärningsmannen själv eller någon som 

tjänar som hans besittningsbiträde. Besittare kan vara sakens ägare, men det kan lika 

gärna vara någon annan person.     

Det är inget hinder för tillgreppsbrott att gärningsmannen har saken i omedelbar 

sambesittning. Tillgreppsbrottet består i sådana fall av att han kränker den andre 

sambesittarens omedelbara besittning i det att han försätter sig själv i omedelbar 

ensambesittning.      

Stöld och egenmäktigt förfarande är visserligen möjligt också om ingen utövar 

besittning till saken. Det centrala är ju att gärningsmannen genom sitt tillgrepp 

tillägnar sig besittningen till saken. Att en sak inte står under någons besittning får 

dock sägas vara ovanligt. 

   Eftersom ett besittningsbiträde innehar en sak blott i osjälvständig omedelbar 

besittning, d v s inte utövar någon faktisk besittning, kan denne göra sig skyldig till 

ett tillgreppsbrott mot sin huvudman, den egentlige besittaren. Så blir exempelvis 

fallet om besittningsbiträdet förfogar över saken utöver vad hans ställning föranleder 

eller hans instruktioner medger. Ett sådant handlande leder till att besittningsbiträdet 

kommer i självständig omedelbar besittning till saken, samtidigt som huvudmannens 

besittning reduceras till medelbar. Huruvida besittningskränkningen ses som 

egenmäktigt förfarande eller stöld är i första hand beroende av om besittningsbiträdet 

avser att tillägna sig saken eller inte.          

Ett rekvisit för brottet självtäkt är att gärningsmannen vid tidpunkten för gärningen 

skall ha rätt att få saken i sin besittning.107 Med andra ord skall gärningsmannen ha 

saken i, åtminstone, medelbar besittning.108 Detta rekvisit gäller emellertid inte för 

brottet egenmäktigt förfarande. För detta brott fordras ingen som helst rättslig 

koppling mellan gärningsmannen och saken. Att gärningsmannen har medelbar 

besittning till saken behöver dock inte vara något hinder mot att en gärning 

                                                

 

107 Se avsnitt 2.2.1.2. 
108 Det kan också förhålla sig så att gärningsmannen är ägare av en sak, t ex en bil, till vilken han har 
omedelbar sambesittning tillsammans med den andre ägaren. Om gärningsmannen förvärvar den 
andres del i bilen har han, om inte annat avtalats, rätt att få bilen i omedelbar ensambesittning. Skulle 
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rubriceras som egenmäktigt förfarande. Även om gärningsmannen vid tiden för 

brottet inte har rätt att få saken i sin besittning, kan han däremot ha rätt att längre 

fram i tiden, t ex på grund av ett låneavtal, återfå saken i sin besittning, något som 

likaledes innebär medelbar besittning. 

   Det har tidigare sagts att den vars besittning kränkts, t ex den bestulne cykelägaren, 

inom en viss tidsrymd efter besittningsrubbningen har rätt att utöva legal självtäkt. 

När en sådan rätt föreligger, hur bör man då se på ägarens respektive 

gärningsmannens besittningsförhållande? Som jag ser det är två olika synsätt 

tänkbara: 1) Så länge rätt till självtäkt existerar är gärningsmannens omedelbara 

besittning, likt besittningsbiträdets, blott osjälvständig. Först sedan tiden för legal 

självtäkt löpt ut, blir den självständig. Den självständiga omedelbara besittningen 

ligger då kvar hos ägaren, varför ett återtagande av saken inte innebär någon 

besittningskränkning. 2) Gärningsmannen kommer genom tillgreppet direkt i 

självständig omedelbar besittning till saken, varigenom ägarens besittning reduceras 

till medelbar. Gärningsmannen får alltså i straffrättslig mening besittning till saken. 

Så länge rätt till legal självtäkt är för handen är dock gärningsmannens besittning inte 

skyddsvärd, och omfattas därför inte av reglerna om besittningsskydd. 

   Av dessa två synsätt anser jag det sistnämnda, d v s 2), vara det mest lämpliga, 

främst av den anledningen att självtäkt, legal eller inte, förutsätter att en 

besittningsrubbning sker. För om gärningsmannen den första tiden efter tillgreppet 

inte har besittning till saken, hur skall då ägaren kunna ta tillbaka besittningen till 

den? Om man drar synsätt 1) till sin spets leder det dessutom till att gärningsmannen 

inte har gjort sig skyldig till ett tillgreppsbrott förrän tiden för legal självtäkt har 

runnit ut. Först då övergår besittningen till gärningsmannen, d v s först då innebär 

hans gärning ett besittningstagande, vilket är en förutsättning för man skall kunna 

tala om tillgreppsbrott. 

   Förfogandebrott. Förskingring och olovligt förfogande postulerar att 

gärningsmannen vid tillfället för brottet har saken i sin besittning. 

Förskingringsbrottet kräver dessutom att gärningsmannen skall ha saken i besittning 

för annan, d v s han skall således ha anförtrotts saken. Med beaktande av 

besittningsdistinktionerna, förutsätter förfogandebrott sålunda att gärningsmannen är 

i självständig omedelbar besittning av saken. Gärningsmannen måste därvid ha saken 

                                                                                                                                         

 

gärningsmannen då kränka den andres besittning, för att själv ta sig rätt, gör han sig skyldig till 
självtäkt. 
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i ensambesittning, i den bemärkelsen att någon sambesittning med den person, som 

saken på grund av äganderätt, nyttjanderätt etc. tillkommer, inte får vara för handen. 

Föreligger sådan omedelbar sambesittning kan förfogandesbrott inte bli aktuellt. 

Skulle gärningsmannen förfoga över saken på ett sätt som berövar den berättigade 

personen denna rätt, blir det då, på grund av den besittningsrubbning detta innebär, i 

stället fråga om ett tillgreppsbrott.       

Den person som förfogandebrottet riktar sig mot kan således inte ha någon 

straffrättslig besittning till saken. Däremot har han, av olika skäl och på olika 

premisser, rätt till saken. Följaktligen har han saken i medelbar besittning.    

5.2 Besittningsbegreppets innebörd då besittaren är en juridisk 

person, sakrättsligt och straffrättsligt 

5.2.1 Inledning 

Hittills har rättsverkningarna av besittningningsbegreppet, i såväl sakrättsligt som 

straffrättsligt hänseende, näst intill uteslutande behandlats under den outtalade 

förutsättningen att de inblandade subjekten är fysiska personer. En sådan 

utgångspunkt är emellertid fullt naturlig. Huruvida besittning till en sak föreligger 

beror till stor del på, såvitt avser omedelbar besittning, om saken är underställd 

besittarens direkta vård eller annan fysisk kontroll. Det säger sig självt att besittning i 

nyss angiven mening, rent faktiskt, svårligen kan utövas av andra än fysiska 

personer. Det är också min bestämda uppfattning, visserligen utan att ha alltför 

mycket rättshistorisk kunskap, att besittningsbegreppet till en början utformades 

endast med avseende på fysiska personer.     

Emellertid stipulerar rättsordningen att inte bara fysiska personer, utan även 

juridiska personer, är rättssubjekt med rättskapacitet och rättshandlingsförmåga. Det 

är därför av intresse att undersöka vilka rättsverkningar som kan tänkas uppstå när 

begreppet juridisk person kombineras med begreppet besittning.      

Som har sagts i avsnitt 4.4, så skiljer sig juridisk persons möjlighet att besitta saker 

enligt organteorin respektive fiktionsteorin.    

Detta leder till frågan om det medför någon skillnad för besittningsbegreppets 

innebörd då besittaren är en juridisk person, om man väljer ett organteoretiskt eller 

fiktionsteoretiskt synsätt på begreppet juridisk person?    
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5.2.2 Besittningsbegreppets innebörd då besittaren är en juridisk person genom 

tillämpning av organ- respektive fiktionsteorin  

5.2.2.1 Sakrättsliga aspekter 

Av avsnitt 5.1 har framgått, att det vid överlåtelse respektive pantsättning ofta är av 

avgörande betydelse för förvärvarens sakrättsliga skydd att denne tar saken i 

omedelbar besittning, såvida besittningstagandet inte kan ersättas med ett annat 

sakrättsligt moment, med vilket främst avses denuntiation. I sådana fall är medelbar 

besittning tillfyllest för att förvärvaren skall erhålla sakrättsligt skydd.     

Vad innebär detta för en juridisk persons möjlighet att åstadkomma överlåtelser 

och förvärva panträtter som står sig sakrättsligt?     

Med ett organteoretiskt synsätt på juridisk person uppstår ingen skillnad mot vad 

som gäller för fysisk person, så länge den juridiska personen rättshandlar genom 

behörig ställföreträdare. Den fysiske ställföreträdaren ses som bekant som 

besittningsbiträde - osjälvständig besittare - till den juridiska personen, varför ett 

besittningstagande från den förstnämndes sida ses som utfört av den juridiska 

personen. Kommer ställföreträdaren i omedelbar besittning till en sak tillräknas 

således dennes besittning som den juridiska personens. Vad som sagts i avsnitt 5.1.2 

bör därför gälla oavsett om de inblandade rättssubjekten är fysiska eller juridiska 

personer. 

    Om man däremot anlägger ett fiktionsteoretiskt synsätt på juridisk person blir 

bilden en annan. Detta innebär att en juridisk person, kan utöva, eller kan komma i, 

endast medelbar besittning till en sak. Det står därmed redan här klart att ett 

fiktionsteoretiskt synsätt på juridisk person medför sakrättsliga konsekvenser, 

eftersom medelbar besittning i många fall inte är tillfyllest för att ett förvärv skall 

anses sakrättsligt skyddat.     

Jag återvänder därför till de tre huvudsakliga sakrättsliga konflikterna för att där 

kort redogöra för några pikanta rättsverkningar som följer på grund av det nyss 

sagda.    

1) Vid tvesala och andra dubbeldispositioner måste som visats C ta saken i 

omedelbar besittning för att dennes förvärv skall bli gällande mot A. Om C är en 
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juridisk person skulle detta således inte vara möjligt.109 Endast om saken finns i 

tredje mans omedelbara besittning skulle C, genom denuntiation till tredje mannen, 

kunna göra ett sakrättsligt skyddat förvärv, beroende på att det i sådana situationer är 

tillräckligt att saken kommer i förvärvarens medelbara besittning.     

2) Vid rena godtrosförvärv är det också nödvändigt att C tar saken i omedelbar 

besittning för att åtnjuta sakrättsligt skydd, vilket som vi sett inte är möjligt för C. 

Därmed är även här endast förvärv via tredje man, som har saken i omedelbar 

besittning, det sätt på vilket C kan uppnå sakrättsligt skydd för sitt förvärv. 

    3) För skydd mot överlåtarens borgenärer krävs däremot inte för sakrättsligt skydd 

att C kommer i omedelbar besittning av den överlåtna saken. Det centrala härför är 

att överlåtaren B avhänder sig sin omedelbara besittning till saken. C kan därför vid 

överlåtelse erhålla sakrättsligt skydd mot anspråk från B:s borgenärer. Däremot är 

det för skydd mot pantsättarens borgenärer allt som oftast nödvändigt att 

panthavaren C tar den pantsatta saken i omedelbar besittning. Sålunda är det endast i 

de situationer när denuntiation kan ersätta besittningstagandet som det sakrättsliga 

momentet, som C kan åstadkomma en i förhållande till B:s borgenärer skyddad 

panträtt.                   

I konflikt 1) och 2) ligger den förfogandelegitimation som B:s besittning till saken 

innebär till grund för att C kan göra ett giltigt förvärv från B, trots att denne inte har 

rätt att förfoga över saken genom överlåtelse. För att B skall ha 

förfogandelegitimation krävs dock att hans besittning till saken är omedelbar, såvida 

saken inte förvaras hos tredje man. Om också B är en juridisk person skulle denne 

således allt som oftast inte ha någon förfogandelegitimation, vilket i sig omöjliggör 

godtrosförvärv.       

5.2.2.2 Straffrättsliga aspekter  

I avsnitt 5.2 drog jag slutsatsen, att för att en person i straffrättslig mening skall 

kunna vara i besittning av en sak, måste personen ha saken i omedelbar besittning.     

Med ett organteoretiskt synsätt är det fullt möjligt även för en juridisk person att 

vara i omedelbar besittning av en sak. Däremot ger fiktionsteorin vid handen att detta 

inte är tänkbart. En juridisk person kan själv endast ha medelbar besittning till en 

                                                

 

109 Det spelar härför ingen roll om också A är en juridisk person. Om ingen av de konkurrerande 
parterna kan ta saken i besittning innebär det att HB 1:5 blir styrande för utgången. En tillämpning av 
denna regel medför att A går vinnande ur konflikten.  
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sak. Omedelbar besittning är förbehållet den fysiske ställföreträdaren, mot vilken den 

juridiska personens medelbara besittning riktar sig.     

Det i föregående stycke anförda ger således vid handen att enligt organteorin, men 

inte enligt fiktionsteorin, kan en juridisk person i straffrättslig mening ha besittning 

till en sak.     

Vilka straffrättsliga konsekvenser detta kan medföra skall i det följande genom ett 

konkret exempel översiktligt diskuteras.    

Vi tänker oss att en ställföreträdare för en juridisk person innehar en sak till vilken 

den juridiska personen har äganderätt, utan att saken särskilt anförtrotts honom.     

1) Ur organteoretisk synvinkel skulle ställföreträdaren betraktas som 

besittningsbiträde till den juridiska personen. Den juridiska personen är således i 

självständig omedelbar besittning av saken. Denne är med andra ord den egentlige 

besittaren.      

2) Fiktionsteorin ger däremot vid handen att ställföreträdaren har saken i 

självständig omedelbar besittning. Den juridiska personens besittning till saken blir 

därmed blott medelbar.    

I 1) har således den juridiska personen i straffrättslig mening besittning till saken, 

medan det däremot i 2) är ställföreträdaren som har denna besittning.   

   Vi antar vidare att föremålet för ställföreträdarens innehav, d v s saken, är en dator, 

vilken denne till och från använder i sitt arbete. (Vilken typ av sak det rör sig om 

spelar i och för sig ingen större roll för resonemanget, så länge saken är lös. 

Framställningen blir dock mindre torr, om den konkretiseras en smula.) 

Ställföreträdaren anser att datorn skulle göra mer nytta i dennes hem än hos den 

juridiska personen. Därför tar han en dag, utan tillåtelse, helt sonika med sig datorn 

till sitt hemvist, där han låter installera den.     

Det är uppenbart att ställföreträdaren genom sitt handlande begår en brottslig 

gärning. Vilken brottstyp det rör sig om, är beroende av hur besittningsförhållandena 

till datorn förhöll sig vid tillfället för gärningen.     

1) Den juridiska personen har besittningen till datorn. När ställföreträdaren tar med 

sig den hem innebär det att han går från att vara osjälvständig besittare till att bli 

självständig besittare. Detta medför i sin tur att den juridiska personen förlorar sin 

besittning till datorn. Tagandet innebär därmed en besittningsrubbning. Följaktligen 

gör sig ställföreträdaren skyldig till ett tillgreppsbrott, endera stöld eller egenmäktigt 

förfarande, beroende på om denne har tillägnelseuppsåt eller ej.        
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2) Ställföreträdaren har besittningen till datorn. Att han tar med sig den hem 

innebär således inte någon besittningsrubbning, varför tillgreppsbrott inte kan 

aktualiseras. Ställföreträdaren gör sig i stället skyldig till ett förfogandebrott, 

antingen förskingring eller olovligt förfogande.   

   Huruvida man väljer organteorin eller fiktionsteorin som grund för juridisk persons 

möjlighet att utöva besittning till en sak kan, som exemplet visar, medföra att samma 

händelseförlopp ges skilda rubriceringar.    

En annan intressant konsekvens av en fiktionsteoretisk syn på juridisk person är att 

en juridisk person inte kan erhålla något besittningsskydd. Detta har sin grund i att en 

tillämpning av fiktionsteorin utesluter att juridisk person i straffrättslig mening kan 

utöva besittning till en sak. Om ingen besittning föreligger, så kan följaktligen inte 

heller något besittningsskydd föreligga. Genom att en ställföreträdare har en juridisk 

persons sak i besittning, skulle det dock indirekt vara möjligt för en juridisk person 

att åtnjuta besittningskydd, på grund av att ställföreträdarens besittning skyddas. Men 

om ingen ställföreträdare innehar saken i omedelbar besittning, medför det sålunda 

att den juridiska personen inte heller indirekt erhåller besittningskydd till saken.    

Avsaknad av besittningskydd innebär dock inte att tillgreppsbrott riktat mot av en 

juridisk person ägd sak är uteslutet. För att stöld och egenmäktigt förfarande skall 

kunna aktualiseras är det som nämnts tillräckligt att någon olovligen tagit (annans) 

sak i besittning. Något krav på att handlingen också skall innebära att någon annans 

besittning kränks finns nämligen inte.        

5.2.3 Något om hur doktrinen ser på besittningsbegreppets innebörd då 

besittaren är en juridisk person 

Den civilrättsliga och straffrättsliga doktrin som jag har studerat, behandlar mycket 

knappt frågan om besittningsbegreppets innebörd då besittaren är en juridisk person. 

Visserligen kanske detta är symptomatiskt med tanke på hur styvmoderligt begreppet 

besittning i allmänhet, och begreppet juridisk person i synnerhet, behandlas i modern 

doktrin. Doktrinens inställning till problemet måste därmed till stor del uttolkas ur 

vad som inte sägs. 

   I straffrättslig doktrin betecknas det som ovedersägligt att en juridisk person kan ha 

besittning till en sak på samma sätt som en fysisk person. I Brottsbalken - En 

kommentar motiveras detta på följande sätt (jag tillåter mig här ett längre citat): 
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Ägarens besittning är således uttryck för en relation mellan ett subjekt och ett 

objekt, vilket gör att även juridiska personer kan betraktas som besittare till objekt 

för äganderätten, även om utövandet av kontrollen sker genom [min kursivering] en 

fysisk persons medverkan. Ett företag kan således ha besittning till alla företagets 

inventarier i den fastighet, lägenhet eller lokal som man disponerar. 110     

Jareborg dryftar över huvud taget inte problemet, men det framgår indirekt av hans 

redogörelse för besittningsbegreppet att han inte gör någon skillnad mellan fysisk 

eller juridisk person i här berört hänseende.111    

I civilrättslig doktrin berörs inte frågeställningen alls såvitt jag kan bedöma. 

Göransson skriver i en fotnot att ett dotterbolag inte har sin egendom i osjälvständig 

besittning i förhållande till moderbolaget, på grund av att dotterbolaget inte befinner 

sig i ett tillräckligt starkt beroendeförhållande till moderbolaget.112 Detta ger mig 

intrycket av att Göransson anser att en juridisk person kan utöva besittning till saker 

på samma villkor som fysiska personer. 

       

5.2.4 Avslutande kommentar 

Jag har i detta avsnitt sökt föra en diskussion kring hur begreppet besittning fungerar 

ihop med begreppet juridisk person, koncentrerad runt frågan om vilka 

rättsverkningar en kombination av begreppen kan tänkas få. Som jag ser det är svaret 

avhängigt av hur man uppfattar begreppet juridisk person, d v s vilken av organ- 

respektive fiktionsteorin man anser vara den korrekta rättsliga grunden till begreppet 

juridisk person och som man således väljer att tillämpa.    

En förutsättning för att besittningsbegreppets innebörd, såväl sakrättsligt som 

straffrättsligt, skall vara den hittills redovisade, även för det fall att en juridisk person 

fungerar som besittare, är att en juridisk person kan utöva besittning till en sak, eller 

ta en sak i besittning, på samma grunder som en fysisk person. 

   I avsnitt 4.4 slöt jag mig till att den väsentliga skillnaden mellan organteorin och 

fiktionsteorin, såvitt gäller juridisk persons förmåga att utöva besittning, är att den 

förra, men inte den senare, ger vid handen att en juridisk person genom sin 

ställföreträdare kan ha omedelbar besittning till en sak. Enligt organteorin är således 

en juridisk person i besittningshänseende likställd med fysisk person. 

                                                

 

110 Brottsbalken  En kommentar, s 528. 
111 Jareborg, s 32-35.  
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En tillämpning av fiktionsteorin i kombination med besittningsbegreppet, som det i 

denna uppsats har framställts, innebär däremot att en juridisk person endast kan 

utöva endast medelbar besittning till en sak. En tillämpning av fiktionsteorin betyder 

således att bara den juridiska personens fysiska ställföreträdare kan ha en sak i 

omedelbar besittning. Besittningbegreppets innebörd då besittaren är en juridisk 

person skiljer sig då väsentligt från besittningsbegreppets innebörd då besittaren är 

en fysisk person.    

Härmed framstår det som klart att, om besittningsbegreppet skall medföra liknande 

rättsverkningar vid en kombination med såväl begreppet juridisk person som med 

begreppet fysisk person, måste ett organteoretiskt synsätt anläggas på begreppet 

juridisk person.     

Den samlade doktrinen förefaller förutsätta att en juridisk person kan utöva 

besittning på samma villkor som en fysisk person.

 

Med tanke på de sakrättsliga och 

straffrättsliga rättsverkningar som är kopplade till besittningen är en sådan inställning 

inte något att förvånas över; möjligheterna för en juridisk person att t ex erhålla 

sakrättsligt skydd för sina förvärv skulle annars i väsentlig grad kompliceras. 

Dessutom vilar den förmodligen på åsikten att de båda subjekten så långt det är 

möjligt skall likställas i rättsligt hänseende. Om doktrinens synsätt också innebär ett 

erkännande av organteorins syn på den juridiska personen vågar jag inte uttala mig 

om. Det är fullt möjligt att ingen har reflekterat över denna fråga, åtminstone inte 

öppet, enär det knappast är förenligt med svensk rättstradition att motivera en 

rättsregel med skäl som riskerar att stämplas som metafysiska. Det i avsnitt 5.2.3 

citerade stycket pekar dock åtminstone en smula på att organteorin, om än inte på 

något sätt uttalat, ligger till grund för juridisk persons möjlighet att utöva besittning. 

Det ibland framförda kravet på att besittaren skall ha besittningsvilja korresponderar 

dessutom också med organteorin, som ju anser att den juridiska personen som 

kollektiv organism kan ha en verklig vilja. 

   Personligen vill jag slutligen helt kort anföra följande: Det får sägas vara en allmän 

rättsgrundsats att rättsordningen, så långt det är möjligt, skall eftersträva att en 

rättshandling skall leda till samma rättsverkningar, oavsett om handlingen utförs av 

en fysisk eller en juridisk person. Med andra ord skall en rättsregel, som inte pekar ut 

något specifikt subjekt, kunna tillämpas med lika resultat, utan hänsyn till om dess 

                                                                                                                                         

 

112 Göransson, s 464, not 2.  
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subjekt för tillfället är en juridisk eller en fysisk person. Besittningbegreppets 

betydande sakrättsliga och straffrättsliga rättsverkningar utgör, i ljuset av denna 

princip, ett starkt skäl för undertecknad att förfäkta att besittningsbegreppets 

innebörd bör vara densamma oavsett om besittaren är en fysisk eller juridisk person. 



 

53

 
6. Källförteckning 

6.1 Litteratur 

Brinck m fl  Civilrätt, 11 uppl, Brincks Bokförlag, Umeå 1995 

Göransson, Ulf  Traditionsprincipen, Iustus Förlag, Uppsala 1985 

Hessler, Henrik 

 

Allmän sakrätt, 1 uppl, P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 

1973 

Helander, Bo 

 

Kreditsäkerhet i lös egendom, P.A. Norstedt & Söners Förlag, 

Stockholm 1983 

Holmqvist m fl 

 

Brottsbalken, en kommentar, del 1, studentutgåva 2, Norstedts 

Juridik, Stockholm 2000 

Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, 6:e uppl, Norstedts Juridik, 

Stockholm 2000 

Jareborg, Nils  Brotten, 2:a häftet, 2:a uppl, Norstedts Juridik, Stockholm 1992 

Karlgren, Hjalmar 

 

Studier över privaträttens juridiska personer, Elanders 

Boktryckeri, Göteborg 1929 

Millqvist, Göran  Sakrättens grunder, 1:a uppl, Norstedts Juridik, Stockholm 2000 

Olivecrona, Karl 

 

Studier över begreppet juridisk person i romersk och modern rätt, 

AB Lundequistska bokhandeln, Uppsala 1928 

Undén, Östen  Svensk sakrätt i lös egendom, 9 uppl, Gleerups, Lund 1974 

Åhman, Ola 

 

Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten, Iustus Förlag, Uppsala 

1997  

6.2 Rättsfall 

6.2.1 Rättsfall från Högsta Domstolen 

NJA 1921 s 364  

NJA 1923 s 626 

NJA 1926 s 281  

NJA 1927 s 513 

NJA 1934 s 473  

NJA 1940 s 447 



 

54

 
NJA 1946 s. 524  

NJA 1952 s 50   

NJA 1956 s 485  

NJA 1966 s 107  

NJA 1984 s 132   

6.2.2 Rättsfall från hovrätterna 

RH 1981:6 




