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Ulf Göranson

Besittning och rådighet – är det 
samma sak?

1. När jag vänligen erbjöds att delta med ett bidrag till festskriften för 
 Torgny Håstad, föll det sig naturligt att anknyta till våra gemensamma dis-
kussioner en gång i tiden – han som handledare och jag som doktorand – 
om den svenska traditionsprincipens berättigande för att erbjuda lösöre-
köparen skydd mot säljarens borgenärer. Min kritik stöddes av vad jag såg 
som brister i de av litteratur och domstolar åberopade men ganska löst 
grundade ändamålsskälen men också av rättshistoriska och komparativa 
studier. Inställningen mötte föga uppmuntran av handledaren. Det har nu 
gått mer än 25 år sedan jag färdigställde min avhandling Traditionsprinci-
pen.1 Samtidigt kan konstateras att även Håstad successivt kommit fram till 
att tiden är mogen för dess avskaffande. Tydligast och senast hans särskilda 
yttrande i NJA 2008 s. 684 visar en total omsvängning, uppmärksammad 

1 Göranson, Ulf, Traditionsprincipen. De svenska reglerna om köparens skydd mot över-
låtarens borgenärer i historisk och komparativ belysning, Uppsala 1985. – Inte sällan har jag 
anledning att begrunda vad den framstående nederländske juristen Bert Voskuil sade mig, när 
jag muttrade över bristande förståelse för egna och kanske i någon mån egensinniga tanke-
gångar. För honom tog det 19 år efter disputationen, innan den nederländska högsta dom-
stolen anslöt sig till en av honom förordad sinnrik internationellt privaträttslig lösning. – En 
delseger för de egna traditionsfientliga tankegångarna var självfallet avtalsprincipens införande 
för konsumentköp genom 2002 års tillägg av 49 § konsumentköplagen; för motiven se SOU 
1995: 11 (Torkel Gregow); prop. 2001/02: 134; NJA II 2002 s. 257, 298 ff.

10-20 Iustus Håstad 19 nov.indd   225 10-11-19   09.04.31



Ulf Göranson

210

av många och förmodligen ledande till en statlig utredning av hela detta 
sakrättsliga komplex.2 I den glada förvissningen att en analys av Håstads 
”förvandling” kunde vara ett lämpligt bidrag, möttes jag under senvåren 
2010 vid en litet förströdd bläddring i Svensk Juristtidnings senaste häfte av 
lagmannen Mikael Mellqvists långa artikel om just detta ämne.3 Vad göra? 
Att låtsas som om inget passerat var naturligtvis uteslutet. Det gällde alltså 
att kvickt finna ett annat ämne, som läsaren må förlåta blir mindre genom-
tänkt och grundligt behandlat. Trösterikt med Mellqvists artikel, trots att 
den slet temat ur min dator, är hans erkännsamma ord om mig som den som 
satte traditionsmotståndsstenen i rullning.

2. Vad skulle jag så skriva om? Det fick bli ett angränsande ämne, som 
jag med viss utförlighet behandlade i Traditionsprincipen men som varken 
nu eller då fått vare sig genomslag eller särskilt uppskattande mottagande. 
Jag försökte med hjälp av rättsjämförande argument ge viss styrsel åt en 
svensk besittningslära.4 Ansträngningar gjordes till begreppsbestämningar 
och ökad terminologisk klarhet i syfte att kunna ge ett mera precist besked 
än tidigare om vilka besittningsförhållanden som konstituerade borgenärs-
skydd i komplicerade situationer. Befintlig praxis kunde inordnas i ett klart 
mönster, som vore ett möjligt stöd för bedömningen av ännu inte i dom-
stolarna behandlade besittningsförhållandens sakrättsliga verkan. Men att 
teoretisera och komparera hade då ingen bredare förankring bland svenska 
sakrättsjurister.5 Hemsnickrade teleologiska resonemang stod högst i kurs. 
Jag tycker mig skönja, att den inställningen något förändrats under det 
gångna kvartsseklet.

3. Till bilden för 25 år sedan hörde också att det då nyligen framförts en 
annorlunda teori om hur borgenärsskyddets gränser skulle bestämmas. Det 
var alltså inte längre tydligt fråga om hur en tillräcklig besittningsföränd-
ring skulle åstadkommas. Bo Helander hade 1984 i sin avhandling Kre-
ditsäkerhet i lös egendom tydligare än föregångare tagit fasta på begrep-

2 Från säker källa inom Justitiedepartementet har jag inhämtat att man under sommaren 2010 
filar på direktiven till en sådan utredning, osäkert dock om regeringsbeslut kommer att fattas 
före hösten val.
3 Mellqvist, Mikael, Diocletianus vs. Grotius – om den sakrättsliga traditionsprincipens berät-
tigande, SvJT 2010 s. 217–244. Artikeln är i många stycken skarp och insiktsfull, även om 
jag inte delar Mellqvists slutuppfattning att ett igångsatt lagstiftningsärende som resultat bara 
borde leda till lösöreköplagens upphävande.
4 Göranson, Traditionsprincipen, kap. 15 och 17, samt SvJT 1985 s. 538–560.
5 Se exempelvis fakultetsopponenten Bo Helanders kritik i SvJT 1987 s. 374 ff.

10-20 Iustus Håstad 19 nov.indd   226 10-11-19   09.04.31



Besittning och rådighet – är det samma sak?

211

pet pantsättarens rådighetsavskärande som tillräckligt för att konstituera 
uppkommen panträtt och således borgenärsskydd för panthavaren.6 Jag 
avvisade, uppenbarligen alltför lätt och alltför obetänksamt, denna nyord-
ning på ett kortfattat sätt i Traditionsprincipen; som modell borde den i vart 
fall inte läggas till grund för en diskussion om omsättningsköparens bor-
genärsskydd.7 Så fel man kan träffa i spekulationer om framtiden. Rådig-
hetsavskärandet har blivit normen för senare tiders praxis- och doktrinre-
sonemang. Besittningen som begrepp och teoretisk grundval förefaller ha 
lagts åt sidan. Eller är det två termer för samma begrepp? Är besittning och 
rådighet samma sak i svensk lösegendomssakrätt?

Nya tiders databashjälpmedel gör det förhållandevis lätt att följa dom-
stolarnas val av terminologi; något har jag alltså lärt mig under 14 år som 
bibliotekschef och endast sporadiskt inblandad i den rättsvetenskapliga 
utvecklingen. Det går alltså att med stor precision fastställa, när rådighets-
avskärandet gör entré i svensk domstolspraxis.8 Koncentrationen i det fort-
satta sker naturligt nog på Högsta domstolens avgöranden.

4. Strax efter det jag 1985 fräckt avvisat Helanders tes om rådighetsav-
skärandet, kom Knut Rodhes stora sakrättshandbok. Han erkände att han 
tagit starkt intryck av Helander men att en sådan lösning för panträttens 
del skulle innebära en förändring av gällande sakrätt.9 I domstolarna hade 
rådighetsavskärandet ännu inte använts på ett mera entydigt sätt, även om 
terminologin då och då utnyttjats. Där höll man sig ännu huvudsakligen 
till besittningsbegreppet, låt vara i domskälen ganska oprecist och inlindat 
beskrivet.

En databassökning på begreppet rådighet ger en mångfald träffar, bort-
åt 1 000 för de senaste 25 åren. Då har jag inte begränsat mig till enbart 
publicerade rättsfall utan beaktat samtliga i databasen ingående källor, dvs. 
även viss författningstext, lagförarbeten m.m. Termen rådighet visar sig 
förekomma i en lång rad skilda sammanhang, i många fall där den sedan 
mycket länge haft hemortsrätt. Särskilt inom fastighetsrätten möter vi ett 
samlat och komplext begrepp rådighet med inriktning på utnyttjande och 
förfogande över fast egendom. I straffrätten har rådighet under perioden 

6 Helander, Bo, Kreditsäkerhet i lös egendom, Stockholm 1984, särsk. kap. III. För dittills-
varande doktrin, se s. 429 ff, där han enligt min uppfattning drar väl långtgående slutsatser av 
tidigare författares ganska generösa blandning av termerna rådighet och besittning.
7 Göranson, Traditionsprincipen, bl. a. s. 454.
8 För denna undersökning har jag utnyttjat Norstedts databas Zeteo, ett namn som litet onö-
digt finbildat hämtats från grekiskans ζμτειυ = söka.
9 Rodhe, Knut, Handbok i sakrätt, Stockholm 1985, s. 391 f.
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haft särskilt vanlig användning vid olika former av narkotikabrott, där 
fråga bland annat varit om den åtalades sätt att inneha eller förvara för-
bjudna preparat. På senare tid har miljöbalken och dess tillämpning visat 
hög frekvens av olika former av rådighet, exempelvis vid transporter av 
skadligt avfall. I fall av finansiella transaktioner och medel på bankkon-
ton har domstolarna stundom talat om parternas rådighet över omtvistade 
medel. Ytterligare rättsområden, där termen rådighet använts i motiv och 
domskäl är vatten- och sjörätt, äktenskaps- och föräldrarätt, gåvoförhål-
landen och konkurs.

Utan att göra anspråk på att ha utfört en heltäckande genomgång av alla 
databasens fall, där rådighet uppdyker i de senaste 25 årens rättsliga sam-
manhang, ser jag sammanfattningsvis ingen tendens till att närmare definie-
ra ett rådighetsbegrepp, vare sig generellt eller särskilt för ett visst rättsom-
råde. Det är som om lagstiftare och domare utgått från att det antingen är 
entydigt till sitt innehåll eller så lättbegripligt att det inte kan missförstås.

Rent allmänt kan också fastslås att rådighet inte i alla de fall det använts 
är utbytbart mot besittning. Fastighetsrättens rådighet är ett vidare begrepp. 
Det förmodligen bästa exemplet inom sakrätten är transaktioner med enkla 
fordringar, där det självfallet inte förekommer besittning till själva ford-
ringen.

5. Som jag kunnat spåra rådighetsavskärandet och dess entré även i lagstift-
ning om lösegendomssakrätt är källan motiven till 1936 års skuldebrevslag. 
Där sägs nämligen i anslutning till 31 §, att denuntiationen som sakrätts-
moment vid överlåtelse och pantsättning av en enkel fordran har samma 
rådighetsavskärande funktion som besittningsövergång för lösa saker och 
särskilt vad gäller just den lagstiftningen överlämnande av ett löpande skulde-
brev.10 Att underkasta detta yttrande en fördjupad exeges är föga givande. 
Självfallet har det inte varit syftet hos skuldebrevslagens fäder att skapa 
en generell sakrättslig princip eller ett överordnat ändamål för alla former 
av lös egendom. I stället ser jag det som ett elegant sätt att i en gemensam 
lagprodukt knyta samman den sakrättsliga regleringen på fält där fysiskt 
besittningsbara saker och besittningslösa objekt reglerades. Till bilden hör 
också att skuldebrevslagen tydligare än dittills genomförd lagstiftning på 
lösegendomssakrättens område ställer upp samma krav på etableringen av 
äganderätt och panträtt. Omsättningsförvärvarens och panthavarens skydd 

10 ”… i likhet med traditionen av pantsatt lösöre avskär pantsättaren från möjligheten att råda 
över det pantsatta.”, NJA II 1936, s. 114.
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mot överlåtarens/pantsättarens borgenärer kräver båda samma åtgärder, ett 
likhetskrav som gäller för löpande såväl som enkla fordringar.11

Kan vi alltså inte i lagstiftningssammanhang om lös egendom finna andra 
belägg på rådighetsavskärandet som sakrättsligt moment än en elegant for-
mulering i skuldebrevslagens förarbeten, återstår alltså doktrinen som källa 
till dess anammande av domstolarna. Det är här Helander gjort sin bestå-
ende insats i svensk sakrätt. De flesta författare har därefter följt honom.12 
Men hur och när introducerades begreppet i HD:s praxis under det senaste 
kvartsseklet? Genomgången sker i rak tidsföljd.

6. Redan i NJA 1984 s. 456 – ett utmätningsfall, där gäldenärens häst fanns 
hos tredje man, en tränare – ställde sig majoriteten frågan om utsökningsbal-
kens term besittning omfattar en ”rådighet av det slag som brukat betecknas 
medelbar besittning”. Dess slutsats blev att så är fallet. Majoriteten gjorde 
det litet märkliga uttalandet, att det endast är en ”framställningsteknisk 
fråga” om balkens besittning13 direkt omfattar den medelbara besittningen 
eller om en utsträckning dit skulle ske genom analogisk lagtolkning. En 
minoritet, där JustR Gregow bidrog med en längre besittningsdiskussion, 
fann att utsökningsbalkens besittningsbegrepp inte skulle utsträckas till 
sådan medelbar besittning, särskilt inte när som i det aktuella fallet gälde-
nären inte vid något tillfälle haft utmätningsobjektet i sin omedelbara besitt-
ning. Intressant är att minoriteten inledningsvis skriver att tredje mannen/
tränaren hade den ”omedelbara rådigheten över hästen”. Uttalandet ger 
stöd för att åtminstone minoriteten betraktade rådighet och besittning som 
synonyma. Även majoritetens skrivsätt ligger i den riktningen.

Strax därefter hade HD att ta ställning till ännu ett hästfall, NJA 1987 
s. 3, där fråga var om överlåtelse av en andel i en travhäst, som blev kvar 
hos andelssäljaren/tränaren. Domskälen behandlade utförligt besittnings-

11 Inom lösöresakrätten hade kravet på samma sakrättsliga moment vid omsättnings- som vid 
säkerhetsöverlåtelse slutligt bestämts genom NJA 1925 s. 130. Därmed var emellertid inte fullt 
klarlagt att ren pantsättning av lösöre också skulle vara ensartat reglerad vad avser nödvän-
diga och tillräckliga sakrättsliga moment. – Som kommer att framgå av det fortsatta, anses det 
inte längre alltid nödvändigt att panthavaren får fysisk tillgång till panten. Den gamla formellt 
sett ännu gällande föreskriften från 1734 i 10: 1 HB om ”honom som panten i händer får” 
upprätthålls inte strikt.
12 Översiktligt kan efter Rodhe (se not 9 ovan) nämnas Håstad, Torgny, Sakrätt avseende 
lös egendom, 6 uppl., Stockholm, om rådighetsavskärandet vid pantsättning särsk. s. 291 ff; 
Walin, Gösta, Panträtt, 1 uppl., Stockholm 1991 s. 70 f, 84, 2 uppl., Stockholm 1998, s. 75 f, 
88 f; Myrdal, Staffan, Borgenärsskyddet, Stockholm 2002, särsk. s. 107 ff. och kap. 3; Zacka-
riasson, Laila, Svensk rättspraxis. Sakrätt 1982–2001, SvJT 2003 s. 753–956; Mellqvist, SvJT 
2010, s. 217 ff, alla med rika vidareanvisningar till aktuell litteratur. 
13 Det är inte helt klart, om HD använder ordet besittning som begrepp eller term.
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frågor, men termen rådighet förekommer över huvud taget inte i texten. 
Enbart avtalet ansågs otillräckligt för att ge sakrättsligt skydd. Det anteck-
nades, att andelsförvärvaren ansågs inte ha fått någon form av sambesitt-
ning till hästen.

I NJA 1989 s. 705 möter vi rådighetsresonemang i fråga om redovisnings-
medel. Självklart går det i sådana fall inte att tala om besittning, varför just 
rådighet har goda terminologiska skäl för sig.

Rådighetsbegreppet spelade en undanskymd roll i det ganska komplice-
rade leasingfallet NJA 1995 s. 367 I.14 Av intresse här är frågan, om kon-
kursgäldenärens överlåtelse av leasingobjekt hos leasetagaren var sakrätts-
ligt skyddad mot överlåtarborgenärerna, trots att leasetagaren gavs rätt 
att efter leasingtidens slut återställa objektet till överlåtaren, som i sin tur 
hade skyldighet att vidarebefordra det till förvärvaren. HD konstaterade, 
att överlåtaren därmed fått ”visst sken av rådighet”. Den omständigheten 
ansågs ”väga mindre tungt”, och överlåtelsen förklarades ha sakrättsligt 
skydd. – Likartade formuleringar möter i NJA 1995 s. 367 II om överlåtelse 
av hyresavtal, där hyran fortsatt erlades till överlåtaren, som i sin tur enligt 
avtalet var skyldig att redovisa uppburna medel till förvärvaren.

Första gången begreppet rådighet uppträder i en HD-rubrik är NJA 1996 
s. 52. Ett löpande skuldebrev hade pantsatts och lämnats i öppen depå 
hos en bank ”under sådana omständigheter att pantsättaren i praktiken 
behöll rådigheten över panten”. Det är också detta avgörande som utgör 
en påtaglig kursändring i synen på sakrättsmomentets utformning. HD 
anmärkte inledningsvis, att dittills och med särskild hänvisning till NJA 
1956 s. 485 – om spannmål i en silo och vad som krävdes för att pant-
havare och pantsättare skulle få åtkomst till säden – för giltig pantsättning 
krävts att pantsättaren ”avskurits från normal förfogandemöjlighet över 
panten, att panthavaren erhållit en självständig förfogandemöjlighet och 
att pantsättningen blivit synlig för tredje man”. Doktrinuttalanden, fort-
satte HD, lägger numera tonvikten vid avskärandet.15 Litteraturtolkningen 
sammanfattades som att ”bedömningen om panthavaren fått egendomen i 

14 Av annan åsikt Håstad, som i NJA 2008 s. 684, 693 menar att HD redan 1995 tydligt var 
inne på rådighetsavskärandelinjen.
15 Hänvisning sker till Helander och Håstad (5 uppl. 1994) men också till Walin (1991 s. 70 f.)
och Rodhe (1985 s. 391). Men varken Walin eller Rodhe är bestämt inne på att rådighetsav-
skärande skulle vara tillräckligt. Märkligt nog hänvisar HD inte till Walins uttalande på s. 84, 
där han går längre i positiv riktning än på det citerade stället. Som tidigare antecknats, bygger 
Rodhe på Helanders uppfattning och karakteriserar den som ”en klar brytning mot hittills-
varande praxis”.
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besittning bör vara … huruvida pantsättaren avskurits från rådigheten över 
den pantsatta egendomen.”

Här är HD terminologiskt minst sagt oklar. Vad man än må anse om 
begrepp som besittning och rådighet, kan väl inte ett rådighetsavskärande 
för pantsättaren/överlåtaren med automatik innebära ett besittningstagan-
de av panthavaren/förvärvaren. En ägare kan på många sätt avskäras från 
”normal förfogandemöjlighet” över sin egendom utan att den därför kom-
mer i någon annans besittning: ett skuldebrev kan eldas upp, en lös sak 
sänkas i havet. Ett rådighetsavskärande kan också ske genom att tredje man 
får objektet i sin besittning utan någon som helst förpliktelse att ställa den 
till en panthavares eller förvärvares förfogande. Nu visade det sig i målet, 
att pantsättarens avtal med banken innebar att det pantsatta skuldebrevet 
nedlades i bankens öppna förvar och alltså utan inskränkning var åtkomligt 
för pantsättarens fortsatta förfogande. Skulle man i stället ha använt besitt-
ningsterminologi, hade pantsättaren alltså kvar en självständig medelbar 
besittning till skuldebrevet. HD fann på goda grunder att sakrättsligt skyd-
dad pantsättning inte ägt rum. Den ansåg sig därför inte behöva gå in på 
frågan, vilken form av besittning panthavaren möjligen fått. Säkerligen var 
den inte ens självständigt medelbar.

Inte långt efter denna tydliga seger för rådighetsavskärandeprincipen, 
handlade HD ett mål om överlåtelse av lös sak, en flytdocka, där ingen 
besittningsförändring ägt rum, NJA 1997 s. 660. Säljaren hade alltså bevarad  
omedelbar besittning till flytdockan, och inga åtgärder hade vidtagits för 
att den skulle komma i köparens besittning. HD diskuterade inte i någon 
del fråga om rådighet över flytdockan utan i sedvanliga besittningstermer. 
Begreppet rådighet saknas helt i HD:s domskäl. Hur skall denna olikhet 
förklaras? Gäller annorlunda sakrättsmoment vid pantsättning (rådighet) 
än vid omsättningsöverlåtelse (besittning)? Frågan har visserligen diskute-
rats livligt, men de flesta bedömare anser att svensk rätt generellt sett ställer 
samma krav på traditionskravets innehåll.

Dunkelheten i HD:s resonemang kring rådighet och besittning skingrades 
knappast i NJA 1998 s. 379 om överlåtelse av maskiner i ett verkstadsföre-
tag. Maskinerna hade inte flyttats till köparen utan fanns kvar hos säljaren 
vid dennes konkurs. Lokalen, där verksamheten bedrevs, ägdes av tredje 
man. Konkursboet flyttade sedermera driften till en annan lokal men läm-
nade kvar de före konkursen överlåtna maskinerna i ursprungslokalen, dvs. 
hos tredje man.

HD:s majoritet utgick från rådighetsavskärandeprincipen och deklare-
rade frankt, att ”för sakrättsligt skydd krävs att överlåtaren har förlorat 
rådigheten över det försålda godset.” Strax därpå följde: ”Eftersom maski-
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nerna inte hade traderats dessförinnan hade [köparen] inte vid konkurs-
utbrottet något sakrättsligt skydd gentemot konkursboet för sitt förvärv.” 
Att tradition som term skulle användas vid en rådighetsdiskussion är för-
vånande men visar snarast att termerna rådighet och besittning än en gång 
betraktades som synonyma. Att HD svajade en smula i terminologiska frå-
gor kan kanske anses ursäktligt, men majoritetens fortsatta resonemang är 
inte helt lätt att följa. När konkursboet flyttade verksamheten men lämnade 
kvar de omstridda maskinerna, ansåg HD att konkursboet ”avskars … från 
rådigheten” över dem och att maskinerna ”i stället kom i [hyresvärdens/
tredje mans] besittning.” Härefter stoppade HD in ett subjektivt moment 
i den sakrättsliga frågan, nämligen att tredje man hade kännedom om att 
konkursgäldenären före konkursen sålt maskinerna. Möjligen menar HD 
med det någon form av denuntiation, att tredje mans omedelbara besittning 
utövades för köparens räkning och att köparen därmed hade en självstän-
dig medelbar besittning till maskinerna. Någon entydig förklaring till skriv-
ningen ges emellertid inte. Däremot avslutade HD domskälen på ett djärvt 
och nyskapande sätt: ”Genom att [säljarens] konkursbo sålunda avstod 
från rådigheten över maskinerna fullbordades [köparens] förvärv och blev 
sakrättsligt skyddat …” Att åtgärder efter den kritiska tidpunkten, dvs. 
konkursutbrottet, kan medföra sakrättsligt skydd för en förvärvare måste 
betecknas som en säregen nyhet i svensk rätt. En stark minoritet i HD var 
också av annan åsikt. Besittningsförhållandena vid konkursutbrottet var 
avgörande, och åtgärder därefter från konkursboets sida kunde inte i efter-
hand skapa ett sakrättsligt skydd för köparen.

HD återkom i NJA 1998 s. 545 till andelsöverlåtelse, denna gång inte 
längre av häst utan av segelbåt. Som nyss refererats, ansåg HD i NJA 1987 
s. 3 att en andelsöverlåtelse av en häst inte blev sakrättsligt skyddad genom 
blotta avtalet. I kontrast till 1998 års båtandelsmål hade hästandelsförvär-
varen 1987, såvitt HD fann, inte fått sambesittning till hästen. Annat var 
det alltså i båtfallet. Det förhållandet att förvärvaren sambesatt båten med 
överlåtaren var tillräckligt för att redan avtalet skulle ge sakrättsligt skydd. 
Inte heller i detta mål använde sig HD av rådighetsterminologin. I stället 
är ordvalet mera traditionellt, när HD ställde frågan om för borgenärs-
skydd överlåtaren måste ”avstå från sin del i besittningen”.16 Svaret blev 
alltså negativt.

16 Målet och utgångens motivering synes tala för att förvärvarens besittningstagande i vissa 
situationer är konstitutivt för att etablera borgenärsskydd. Jag återkommer under 7 nedan till 
kontrasten mot principen om att överlåtarens/pantsättarens rådighetsavskärande är tillräckligt 
och att förvärvarens/panthavarens besittningsförhållande är utan intresse.
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Rådighetsavskärandet som konstitutivt sakrättsmoment vid åtminstone 
pantsättning återkom om än mycket kortfattat i NJA 2000 s. 88. Här var 
fråga om upplåtelse av företagshypotek, som sker genom att hypoteksbrevet 
överlämnas till panthavaren. I fallet var fordringsägaren/panthavaren sam-
tidigt legal företrädare för gäldenären/pantsättaren, ett bolag. Genom inte 
bara den fysiska åtgärden att panthavaren framdeles förvarade hypoteks-
brevet i sin bostad utan att han agerade för egen och inte för pantsättarens 
räkning ansågs av HD tillräckligt för att bolaget skulle ”anses ha frånhänt 
sig rådigheten över panten”. Även om alltså rådighetsavskärandet är det 
konstitutiva i HD:s resonemang, innehåller domskälen också en beskrivning 
av de besittningsförhållanden, som rådde på panthavarsidan. På något sätt 
har HD alltså inte helt ensidigt sett till åtgärderna på pantsättarsidan utan 
i någon utsträckning berört panthavarens position. JustR Svensson tillade  
med särskild hänvisning till NJA 1996 s. 52 att det i äldre praxis fram-
hävda kravet på panthavarens fria förfogandemöjlighet inte längre kunde 
upprätthållas. ”Det måste stå en panthavare fritt att avstå från möjligheten 
att ensidigt realisera panten utan att det sakrättsliga skyddet går förlorat.” 
Varför det bör vara så, sägs inte. Däremot lade han vikt vid att pantsättning 
kräver någon form av publicitet och ansåg den tillgodosedd genom bestäm-
melserna om redovisning av ställda säkerheter i årsredovisningslagen med 
dess krav på offentliggörande genom att årsredovisningen skall ges in till 
Patent- och registreringsverket. Har så skett, kan traditionskravet för ett 
företagshypoteksbrev anses uppfyllt genom omflyttning ”mellan lådor i ett 
gemensamt bostads- och kontorsutrymme.” Resonemanget är i sig mycket 
tilltalande, men i ett sakrättssystem som det svenska synes det väl djärvt av 
en eljest ganska försiktig högsta instans att på så sätt skapa ny rätt genom 
tillägg av sakrättsmomentet registrering, dessutom i ett register som inte 
klart har den uppgiften.17

Som slutsten i rådighetsavskärandeprincipens etablering kan anses NJA 
2007 s. 413. Ett bilbolag överlät inkråmet till ett nybildat bolag med det 
bakomliggande syftet att verksamheten skulle drivas vidare utan belastning 
av vissa leverantörsskulder. Det överlåtna bestod alltså av lösöre i form 
av bilar. HD inledde med att, efter vanligheten, fastslå att tradition krävs 
för sakrättsligt skydd, om inte registrering enligt lösöreköpslagen skett. 
Dessa sakrättsliga moment skall betraktas ”fristående från bakomliggande 
rättshandlingen”, vilket i förstone för en komparatist för tankarna till den 

17 Som kontrast kan nämnas att inskrivning i fordonsregistret har inte tillagts sakrättslig ver-
kan, se exempelvis NJA 1975 s. 638 och senast NJA 2010 s. 154, där även fysiskt omhänder-
tagande av registreringsskyltar lämnades utan avseende.
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tyska sakrättens komplicerade abstraktionslära. Men så var nog inte HD:s 
tanke, bara att frågan om sken och andra kollusiva förfaranden inte skulle 
påverka bedömningen av om ett sakrättsmoment etablerats. Rent fysiskt 
ansågs en besittningsövergång ha skett genom att det nybildade bolaget 
också övertog lokalen. Fråga var emellertid om det räckte, när det i stort 
sett rörde sig om samma ägare av det nya som av det gamla bilbolaget. 
HD gjorde därpå en omfattande genomgång av senare tids sakrättspraxis 
i ett rådighetsperspektiv,18 inledd så: ”I flera rättsfall från HD har det för 
sakrättsligt skydd genom besittningsövergång ansetts erforderligt att över-
låtaren eller pantsättaren har frånhänts rådigheten till den överlåtna eller 
pantsatta egendomen.” HD förefaller på något sätt ge termerna besittning 
och rådighet ett synonymt innehåll, samtidigt som de har ett olikartat. Eller 
skall rådighet förstås som en del av ett besittningsbegrepp, som alltså är 
vidare och förutom rådighet omfattar annat? HD konstaterade, att rådig-
hetsbegreppets innehåll inte entydigt fastställts. Är det möjligheten att fort-
satt ”själv få tillgång till egendomen” eller ”att genomföra en ny överlåtelse 
eller pantsättning”, som måste frånhändas överlåtaren/pantsättaren? Efter 
särskild hänvisning till NJA 2000 s. 88, där pantsättaren ansågs ”rådighets-
avskuren” trots att panthavaren var dess legala företrädare, slog HD in på 
en straffrättslig bestämning av de konstitutiva momenten:

Innehavarens behörighet att företräda pantsättaren och hans rent faktiska möj-
lighet att på nytt förfoga över den pantsatta egendomen till förmån för pantsät-
taren är således inte i sig tillräckliga omständigheter för att anse att pantsät-
taren fortfarande kunnat råda över egendomen och att tradition därför inte 
skett, utan det måste också bedömas om innehavaren haft ett tillräckligt eget 
intresse av att hålla fast vid transaktionen. I enlighet med detta borde en sak-
rättslig fullbordan kunna äga rum, även om innehavaren varken är förvärvaren 
eller panthavaren utan bara en representant för denne men innehavaren i denna 
egenskap är skyldig att tillvarata förvärvarens eller panthavarens intresse och 
skulle riskera såväl straffansvar enligt 10 kap. 1 och 5 §§ BrB [förskingring 
respektive trolöshet mot huvudman] som skadeståndsansvar om han handlade 
i strid mot överlåtelsen eller pantsättningen.

18 Terminologiskt saknar flera av de mål, vartill hänvisas, direkt användning av just ”rådig-
het”. Både i NJA 1986 s. 217 och 1986 s. 409 talas i stället om förhindrande av pantsättarens 
möjlighet att fortsatt ”förfoga” över det pantsatta, i det senare målet snarast fördunklat med 
att sådan bibehållen förfogandemöjlighet inte innebar en för pantsättning nödvändig ”besitt-
ningsförändring”. NJA 1989 s. 671 är ett obligationsrättsligt mål om betalningsmottagarens 
legitimation enl. 29 § SkbrL, men i domskäl och tillägg gjordes hänvisningar till 31 § och dess 
denuntiationskrav för sakrättsskydd.
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Hur skall detta förskingringsresonemang tolkas? Om förvärvande bolag 
fortsatte sälja bilar för överlåtande bolags räkning, innebar det att ägaren 
av de båda bolagen stod straffansvar enligt 10: 1 eller 10: 5 BrB? Försking-
ring kan det inte bli, eftersom den agerande redan hade bilarna i sin besitt-
ning vid överlåtelsetillfället, möjligen trolöshet mot huvudman, dvs. mot 
det förvärvande bolaget. HD påpekade också omedelbart efter det nyss cite-
rade att straffansvar enligt 10: 4 BrB – det allmännare brottet olovligt förfo-
gande – inte konstituerar rådighetsavskärande, eftersom då gärdet vore helt 
upprivet för en sakrättslig avtalsprincip.

Det är förvisso en elegant lösning, men sällan har väl dessförinnan straff-
rättsrekvisit ansetts brukbara i sakrättsliga sammanhang. För försking-
ringsansvar krävs dessutom ett fastslående att mottagaren av egendom fått 
den i sin besittning i samband med den avtalsrättsliga förpliktelsen att utge 
den till annan. Här föreligger en uppenbar fara för cirkelresonemang, om 
besittningen fortfarande har betydelse för den sakrättliga bedömningen. 
Subjektiva moment av tidigare bannlyst slag förs också in i det gamla tradi-
tionskravets objektifierade värld. Eller skall straffrättsparallellen bortse från 
det bakomliggande uppsåtskravet? Den tydligt uttalade rättspolitiska bak-
grunden är att legitima transaktioner mellan närstående skall möjlig göras. 
Allt sammantaget kom HD fram till att förvärvande bolag på grund av 
överlåtarbolagets rådighetsavskärande fått sakrättsligt skydd till de omtvis-
tade bilarna.

Avgörandet ligger i sanning långt från det gamla husvagnsfallet NJA 1975 
s. 638, där det var fråga om en fullt legitim och normal försäljning mellan helt 
utomstående. En erinran om bland annat det fallet föranledde HD att också 
pröva, om någon form av publicitet borde krävas som tillägg till det sålunda 
fastslagna rådighetsavskärandet. Så ansågs inte behövligt. Det var tillräckligt 
att ”överlåtarens rådighet över egendomen blivit i väsentlig grad avskuren.” 
Inskränkningen av avskärandet till ”i väsentlig grad” är intressant. Är det 
endast en elegant stilistik, eller finns det en skillnad mot vad HD litet tidigare 
i domskälen uttalade om att överlåtaren hade ”i tillräcklig grad berövats 
sin rådighet över fordonen”. Så långt kan man i vart fall konstatera, att en 
väsentlighetsbedömning införs för att avgöra om ett sakrättsligt moment 
etablerats. Rättstillämpningen blir knappast lättare eller entydigare av det.

Avskärandet byggde på att ägaren till de båda bolagen på rent rättslig 
grund var skyldig att i första hand beakta förvärvande bolags intressen vid 
risk att eljest göra sig skyldig till trolöshet mot huvudman enligt 10: 5 BrB. 
Den samtidigt inträdande skadeståndsskyldigheten, vartill HD hänvisar i 
domskälen, ser jag inget skäl att tillägga självständigt värde. Det normala 
i sakrättskonflikter, som de betraktas i svensk rätt, är att den agerande är 
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insolvent. Att han efter avtjänat fängelsestraff måste börja en troligen lång-
sam avbetalning till målsäganden, kan knappast vara avgörande för när och 
om denne fått sakrättsligt skydd.

Helt kort kan nämnas NJA 2007 s. 652, där HD inte fann skäl diskutera 
rådighetsavskärandet utan blott konstaterade att sakrättsligt skydd upp-
kom utan tradition. Målet rörde en hyresgästs överlåtelse av maskiner till 
ägaren av den fastighet, där säljarens verksamhet fortsatt bedrevs. Genom 
överlåtelsen till fastighetsägaren blev omtvistad lös egendom omedelbart 
fastighetstillbehör. HD menade, att utgångspunkten för bedömningen av 
köparens sakrättsliga skydd var regeln i svensk fastighetsrätt att sådant inträ-
der redan genom avtalet. Eftersom maskinöverlåtelsen inte kunde fredas  
genom registrering enligt lösöreköpslagen, sedan lösöret övergått till fast-
ighetstillbehör, ställde HD frågan om ett från lösöreköpslagen fristående 
traditionskrav skulle tillämpas. Den besvarades nekande med stöd av att 
tradition skulle ”i praktiken omöjliggöra genomförandet av kommersiellt 
skyddsvärda transaktioner.” Även om HD i fallet inte diskuterade vare sig 
rådighet eller besittning måste domskälen tolkas så att traditionskravet fort-
farande ansågs avse just fysisk besittningsövergång.

Rådighetsavskärandet återkom inom kort med full tydlighet i NJA 2008 
s. 684, det mål där JustR Håstad i särskilt yttrande pläderade för traditions-
kravets avskaffande.19 Lösöre såldes till ett finansbolag och levererades till 
dess leasetagare. Besittningsmässigt förelåg alltså ett sakrättsligt fullbordat 
förvärv, där tredje man innehade egendomen för köparens räkning. Att säl-
jarens konkursbo likväl hävdade bättre rätt grundades i att tredje man var 
ett dotterbolag till säljarbolaget och hade dess ägare som styrelseledamot 
och firmatecknare. Naturligt nog hänvisades till NJA 2007 s. 413, där sak-
förhållandena var tillräckligt lika för att en kritisk betraktare kan fråga sig 
varför målet över huvud taget gavs prövningstillstånd. Det konstaterades 
igen att ett legitimt behov finns för att ge inkråmsöverlåtelser mellan när-
stående sakrättsligt skydd. Även i detta fall ansågs överlåtaren ha ”blivit 
i tillräcklig grad avskure[n] från sin rådighet över leasingobjektet.” Vikt 
lades ånyo vid risken för straffansvar, om han i egenskap av ställföreträdare 

19 Av inledningsvis anförda skäl har jag tyvärr inte utrymme att i detta festskriftsbidrag till 
Torgny Håstad fördjupa mig i analysen av hans intressanta och för mig personligen välkomna 
ställningstagande till förmån för avtalsprincipen i fall av redbara omsättningsköp. Mycket 
skickligt gör han upp med de rättspolitiska argument för ett traditionskrav, som sedan länge 
framställts i doktrin och praxis. Yttrandet har, som nämnt, dessutom väckt lagstiftarens upp-
märksamhet så att det särpräglade svenska traditionskrav, som hade sin upprinnelse i en snuvad 
bonderiksdagsmans förgrymmelse på 1830-talet, inte skall behöva fira tvåhundraårsjubileum. 
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för tredje mannen, i vars besittning egendomen fanns, återlämnade den till 
sitt säljande bolag med åsidosättande av förvärvarens rätt.20

Slutligen har HD i NJA 2010 s. 154 till synes återvänt till ett mera ålder-
domligt besittningsresonemang gällande frågan om tid och form för upp-
komsten av köparens borgenärsskydd. Omständigheterna var väl inte ovan-
liga i fall, där ena parten i en kommersiell förbindelse befinner sig på fall-
repet ekonomiskt. En motorcykelleverantör träffade kommissionsavtal med 
en återförsäljare. Avtalet ändrades till en kreditförsäljning från leverantören 
till återförsäljaren. Innan återförsäljaren gick i konkurs, skedde ännu en 
avtalsförändring genom att återförsäljaren sålde tillbaka motorcyklarna till 
leverantören och fortsatt innehade dem endast som kommissionär. Fråga i 
målet var, när leverantören i egenskap av motorcykelåterköpare vann sak-
rättsligt skydd.21 Så skedde enligt HD först när köparen fysiskt hämtade 
motorcyklarna från återförsäljaren. HD berörde kort rådighetsavskäran-
deprincipen, dock utan termens direkta användande. I stället hänvisades 
till NJA 2007 s. 413 och 2008 s. 684, där ”i syfte att möjliggöra kommer-
siellt skyddsvärda transaktioner, medgetts att andra åtgärder vidtas som 
får som verkan att överlåtaren effektivt avskärs från förfogandemöjligheter 
med avseende på egendomen.”22 Återköpet av motorcyklarna hade inte den 
karaktären. Fasthållandet vid den fysiska besittningsövergången för sak-
rättsligt skydd har alltså stötts av själva transaktionens uteslutande syfte att 
i stället för att vara kommersiellt skyddsvärd skapa separationsrätt för leve-
rantören. Vi möter onekligen en fläkt av den gamla ändamålsmotiveringen 
att tradition motverkar kollusiva förfaranden.

7. Praxisgenomgången har medvetet gjorts kronologisk. Den ger ett minst 
sagt blandat intryck. Det är inte lätt att besvara den i rubriken ställda frå-
gan om rådighet och besittning numera i svensk rätt skall betraktas som 
samma sak. Att HD ofta riktat koncentrationen mot överlåtaren/pantsät-
taren och hans rådighet är otvivelaktigt.23 Men utesluter det varje blick på 
förvärvarens/panthavarens besittningsförhållanden?

20 Här var förskingringsrekvisiten med besittningstagande för annan, skada och vinning långt 
tydligare för handen än i NJA 2007 s. 413.
21 Målet rörde återvinning av betalning med osedvanliga betalningsmedel, dvs. motorcyklarna, 
vilket inte ändrar dess betydelse för här berörda sakrättsfrågor. Ostridigt skall återvinningsfris-
ten börja löpa, när köparen vinner sakrättsligt skydd.
22 Här talar HD om ”effektivt” avskärande, inte som i de mål, vartill hänvisas, ”tillräckligt” 
eller ”väsentligt”. Hur skall en stackars lantdomare bringa reda i en så flytande och oprecis 
terminologi hos högsta instans?
23 Jag har i det föregående inte närmare berört den omfattande diskussionen i praxis och 
doktrin om traditionsprincipens ändamål. Ett återvändande till frågeställningarna har inte gett 
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Överlåtelse av båtandel har tydligt visat, att andelsförvärvarens inträde 
i en form av sambesittning varit av avgörande betydelse, i synnerhet som 
det förhållandet tillåtits kontrastera avgörandet mot ett äldre, där andels-
överlåtelse inte redan genom avtalet gav sakrättsskydd.24 Och det allra sista 
målet i genomgången tar entydigt fasta på att förvärvaren måste ha fått 
egendomen, motorcyklarna, i sin vad det verkar omedelbara egenbesittning 
för att vinna konkurrensen.25 I det målet diskuterades visserligen om rådig-
hetsavskärande för överlåtaren kunde tas till utgångspunkt, men HD fann 
inte anledning att ta fasta på om överlåtaren riskerade förskingringsansvar 
vid åsidosättande av förvärvarens rätt att utfå motorcyklarna.26 Blir slutsat-
sen av dessa avgöranden, att de traditionella rekvisiten och resonemangen 
kvarstår, när det faktiskt skett en tydlig besittningsövergång? Men när ingen 
påtaglig besittningsförändring ägt rum, blir då i stället överlåtarens/pantsät-
tarens rådighetsavskärande bestämmande och – i vissa fall – tillräckligt för 
sakrättsligt skydd? En sådan tudelning av de omständigheter, som krävs 
för att ge förvärvaren/panthavaren försteg framför medpartens borgenärer, 
förefaller synnerligen komplicerande. Den leder också till att det märkligt 
nog krävs mindre långtgående åtgärder, om parterna avstår från betungan-
de faktiska förfaranden med egendomen, dock med det viktiga och kanske 
avgörande tillägget att överlåtelsen skall vara kommersiellt skyddsvärd.

Som HD själv uttalat,27 har det inte entydigt fastslagits, om begreppet 
rådighet avser ”möjlighet att själv få tillgång till egendomen” eller ”möjlighet 
att genomföra en ny överlåtelse eller pantsättning”.28 Det förra förefaller ta 
sikte på något fysiskt påtagligt som att fortsätta använda eller själv tillgodo-
göra sig saken. Det senare rekvisitet är däremot av enbart rättsligt slag, dvs. 
risken för tvesala eller dubbelupplåtelse. Men möjligheten att genomföra 
en dubbelförsäljning är inte omedelbart avhängig av om den agerande har 
fysisk tillgång till saken. Man kan mycket väl försöka och kanske lyckas sälja 

skäl att mildra den i avhandlingen 1985 och i SvJT 1987 s. 484 ff. framförda kritiken mot 
både anförda motiv och metoden som sådan. Den intresserade hänvisas till de allra senaste 
väl genomtänkta uttalandena av Håstad i NJA 2008 s. 684 och Mellqvist, SvJT 2010 s. 238 ff, 
båda med omfattande litteraturhänvisningar.
24 NJA 1998 s. 545 resp. NJA 1987 s. 3.
25 NJA 2010 s. 154. 
26 Kedjan av transaktioner mellan parterna, där motorcyklarna under viss tid varit kommis-
sionsegendom, kanske inte räcker för att uppfylla rekvisitet i 10: 1 BrB att utgivandeskyldig-
heten skall föreligga vid besittningstagandet. Trolöshet mot huvudman i förhållande till förvär-
varen kunde inte aktualiseras i denna transaktion mellan oberoende parter.
27 NJA 2007 s. 413, 421.
28 Mellqvist sammanfattar frågan så att han skiljer mellan rätten och möjligheten för över-
låtaren att fortsatt förfoga över egendomen, SvJT 2010 s. 238 f.
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annans egendom i dennes eller tredje mans besittning, låt vara att legitimite-
ten vid en sådan aktion kan framstå som mindre tydlig för motparten.

Ett första steg måste vara att konstatera den naturliga utgångspunkten, 
att en överlåtare inte längre har rätt att förfoga över det överlåtna i betydel-
sen själv konsumera, vidareförsälja eller på annat sätt minska förvärvarens 
rätt till den. Det är själva överlåtelsens kärna. Någon rättslig möjlighet där-
till kvarstår inte. Att han däremot har faktiska möjligheter är en annan 
sak. Att rådighetsbegreppet således måste innehålla ett rättsligt moment är 
tveklöst. Överlåtaren/pantsättaren har genom en bindande åtgärd avhänt 
sig rätten att vidta vissa åtgärder med egendomen. Men det är inte helt klart 
vari denna inskränkning består, eftersom rådighet av HD ibland har bytts 
ut mot – eller jämställts med – förfogande, som enligt min uppfattning har 
ett mera preciserat innehåll.

När HD går så långt att den inför en straffrättslig sanktion som prövo-
sten – förskingring eller trolöshet mot huvudman – är det brott eller avvikel-
ser från de rättsliga förpliktelserna som står i centrum.29 Skall de översättas 
till besittningsterminologi, kommer vi in på förlust av besittning i rättslig 
betydelse, dvs. att besittningen på grund av avtal övergått på eller delas med 
annan. Här är det inte fråga om annat än det klassiska constitutum posses-
sorium: Genom avtal besitter eller innehar någon egendomen för annans 
räkning, och denne andre inryms i en medelbar besittning. Rättsligt är även 
i sådana fall den omedelbare besittaren förhindrad att vidta åtgärder som 
skadar den berättigade, låt vara att det straffrättliga normalfallet inte går 
längre än till olovligt förfogande enligt 10: 4 BrB, som efter HD:s mening 
inte räcker som rådighetsavskärandegrund.

Den hårfina gränsen mellan straffansvar för förskingring och olovligt för-
fogande ser jag knappast som lämplig för ett systembygge. Självfallet krävs 
ytterligare och i många fall mera komplicerade åtgärder för att grunda 
ansvar för förskingring än för olovligt förfogande. Men när HD samtidigt 
utsträcker parallellen till trolöshet mot huvudman har besittningsrekvisitet 
för förskingringsbrott uteslutits och i den delen råder likartade grunder som 
för olovligt förfogande. Här är det i stället den agerandes speciella ställ-
ning i förhållande till den berättigade som är utslagsgivande, eftersom envar 
anställd kan göra sig skyldig till olovligt förfogande men endast en kvali-
ficerad personkrets till trolöshet mot huvudman. Vad vinner en handfast 
sakrättslig reglering på det? Och när HD till yttermera visso vill använda 
den straffrättsliga måttstocken endast på ”kommersiellt skyddsvärda trans-

29 Att förskingringsbrottet dessutom till skillnad från trolöshet mot huvudman innehåller ett 
väsentligt besittningsrekvisit komplicerar bilden ytterligare.
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aktioner” men inte på dem som typiskt sett kan verka borgenärsskadliga,30 
har rättsutvecklingen slagit in på banor som tidigare var blockerade i sak-
rättsliga sammanhang. Det förefaller mig högst märkligt att det skulle vara 
enklare och lättare att uppnå sakrättsligt skydd för en närstående förvär-
vare än för en oskyld, särskilt om det kollusionspreventiva argumentet för 
traditionskravet alls längre skall ges bärighet.

Det mera fysiska innehållet i rådighet förblir svåridentifierat, om det inte 
är detsamma som ett rent besittningsbegrepp. Jag har i den delen svårt att se 
en påtaglig skillnad i HD:s domskäl, annat än att naturligtvis besittning inte 
går att använda för fordringsrätter. Att rådigheten är förlorad, om över-
låtaren/pantsättaren inte alls kan komma åt egendomen, säger sig självt. 
Men var går gränsen fram till det läge då de fysiska förhållandena blir oför-
ändrade efter transaktionen?

En sista kritisk betraktelse av rådighetsbegreppet blir ett återfall i mina 
tidigare komparativa studier. Besittningen som begrepp är utgångspunkten 
i flertalet rättsordningar för en i många fall elaborerad och kanske inte helt 
lättgripbar sakrättslig materia. Såvitt jag kan minnas, har jag inte någonstans 
i förebildliga rättssystem mött tanken att en besittningslära kunde ersättas 
av en rådighetslära. Att slå in på den vägen skulle utgöra ännu ett isolerande 
moment i svensk sakrätt, oavsett om den nu är på väg mot en avtalsprincip 
eller ej. I avsaknad av klar lagstiftning och en handfast begreppsapparat har 
svensk sakrätt med stöd av punktförfattningar, divergerande domstolsav-
göranden, analogimetoder och teleologiskt baserad doktrin utvecklats till 
ett kasuistiskt läggspel av världsunikt slag. Det vaga och mångtydiga rådig-
hetsavskärandet som begrepp är ytterligare en sådan pusselbit, en horrör i 
försöken att skapa rättslikhet åtminstone inom Europeiska unionen. För att 
travestera Torgny Håstads egen äldre och nu övergivna programförklaring 
i promotionsföreläsningen vid Uppsala universitet 1982,31 vill jag uttala – 
behåll besittningen!

30 NJA 2010 s. 154. – Här hade jag kanske kunnat finna intressenter för en svensk actio Pau-
liana. Se härom Göranson, Återvinning utom konkurs, Stockholm 1989.
31 Jfr alltså Håstad, Torgny, The importance of tradition, Uppsala 1982 s. 13, där han slutade 
med vad som vid publiceringen blev översatt till: ”… it is probably best to stick to tradition.” 
(TH:s kurs.), ett uttalande som även uppmärksammats av Millqvist, SvJT 2010 s. 244.
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