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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  
Begreppet besittning har inom juridiken avgörande betydelse inom flera rättsområden. Det 

har betydelse inom straffrätten för att avgöra om en besittningsrubbning skett vilket är en 

förutsättning för exempelvis brottet stöld. I civilrätten har besittningsbegreppet betydelse 

inom bland annat försäkringsrätten för att avgöra om en sak frånhänts ägaren efter en 

olovlig besittningsförändring. Detta krävs för att det ska anses vara stöld enligt 

försäkringsvillkoren. Inom sakrätten har besittning betydelse i utsökningsrätten där 

besittaren av egendom presumeras vara ägare till densamma. Framstår besittaren av 

egendom som ägare kan egendomen därmed utmätas. Även i GfL har besittning avgörande 

betydelse för att avgöra om ett godtrosförvärv har skett eller ej. Denna framställning 

kommer att belysa besittning i GfL utifrån förarbeten, praxis och doktrin på området.  

 

För att ett giltigt godtrosförvärv ska äga rum uppställer 2 § GfL att det skett en överlåtelse1 

av lösöre från annan som hade den i sin besittning, men varken var ägare till den eller 

behörig att förfoga över den och att förvärvaren i god tro måste ha tagit egendomen i sin 

besittning. I paragrafen uppställs således två besittningskrav, besittning hos överlåtaren 

respektive ett besittningstagande för förvärvaren.     

 

Besittning för överlåtaren respektive besittningstagande för förvärvaren har därför 

betydelse för att avgöra om ett giltigt godtrosförvärv har skett eller inte. Trots det har 

besittningsfrågan endast kortfattat berörts i förarbeten, praxis och doktrin. Istället har fokus 

främst legat på förvärvarens goda tro.2 Eftersom besittning i lagen är ett av många rekvisit 

som måste uppfyllas för ett giltigt godtrosförvärv är det särskilt intressant att analysera 

vilka krav som uppställs och hur begreppet ska uppfattas. På vilket sätt ska överlåtarens 

besittning förstås och vilka krav ställs på förvärvarens besittningstagande? Kan egendom 

förvarad hos tredje man besittas och hur kan förvärvaren få besittning till egendom 

förvarad hos tredje man?   

 

 

                                                
1 Med överlåtelse avses köp, byte eller gåva. 
2 Se bland annat NJA 1973 s 170, NJA 1988 s 243, NJA 1993 s 429, 1995 s 337, NJA 1996 s 607, NJA 1998 
s 29 och NJA 2005 s 502. 
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1.2 Syfte  
Syftet med framställningen är att behandla begreppet besittning i GfL, det vill säga 

analysera vilka funktioner begreppet har och varför. I detta inbegrips att granska besittning 

för överlåtaren respektive besittningstagande för förvärvaren utifrån syftet och innebörden 

med bestämmelsen. Framställningen kommer även att beröra det förhållandet att egendom 

ibland finns förvarad hos tredje man då denne agerar som uppdragstagare åt överlåtaren, 

förvärvaren eller som uppdragstagare åt båda. Syftet med detta är att behandla på vilket 

sätt tredje man kan besitta egendom och vilken betydelse tredje mans goda eller onda tro 

kan få för parterna. 

 

 

1.3 Metod  
Vid val av metod har traditionell rättsdogmatisk metod tillämpats. I valet av rättskällor har 

primära såväl som sekundära rättskällor använts. Vid val av lag har främst GfL fått central 

betydelse, men även SkbrL berörs i relevanta delar i fråga om dubbelöverlåtelse.  

 

I framställningen tillmäts SOU 1965:14 såsom förarbete stor betydelse. Detta eftersom 

1985 års förarbeten till GfL till stor del bygger på SOU 1965:14 som inte föranledde någon 

direkt åtgärd när den skrevs. Även praxis från främst HD och relevant doktrin på området 

kommer att behandlas. Eftersom praxis på området rörande omsättningsskydd och 

besittning är bristfälligt har praxis angående borgenärsskydd istället beaktats. Det bör dock 

observeras att syftet med kravet på besittning respektive besittningstagande skiljer sig åt 

varför någon vägledning endast med försiktighet kan hämtas från praxis rörande 

borgenärsskydd. Vad gäller doktrin bör anmärkas att då det saknas nyskriven litteratur på 

området har främst äldre litteratur beaktats. Denna litteratur får trots sin ålder anses vara 

aktuell men författaren har beaktat den omständigheten att förändringar på området kan ha 

skett och att nyare praxis inte har beaktats i litteraturen. 

 
 

1.4 Avgränsning 
Framställningen inriktas på besittningsbegreppet i GfL varför besittningsbegreppet i 

straffrätten lämnas därhän. Uppsatsen berör besittningsrekvisiten i 2 § GfL varför övriga 
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rekvisit i lagen lämnas utanför denna framställning. Framställningen är i huvudsak inriktad 

på köp av lös egendom och berör främst överlåtelser där någon särskild rätt, såsom 

exempelvis då pant- eller nyttjanderätt inte föreligger. 

 

 

1.5 Terminologi 
Nedan redogörs för några centrala begrepp och principer som används i framställningen. 

  

I uppsatsen används Hesslers schema3 för att få överblick över parterna i den sakrättsliga 

konflikten. Konflikten består uteslutande av parterna A och C, som båda gör anspråk på 

egendomen. A betecknas som den part med det äldre anspråket medan C har ett nyare. B 

betecknar den part som på något sätt disponerar över egendomen och trots kompetensbrist 

överlåter densamma. Hur B fått tillgång till egendomen kan variera. B kan ha anförtrotts 

egendom av A för till exempel deposition eller B kan ha kommit över A:s egendom utan 

dennes vilja, exempelvis via stöld eller genom att ha hittat egendomen. B betecknas såsom 

boven i schemat då denne förfogar över egendomen på ett otillåtet sätt. C är den part som 

förvärvar egendomen av B. I uppsatsen finns även en utomstående person eller en så kallad 

tredje man, U. U verkar oftast såsom uppdragstagare för B vid överlåtelse av egendomen, 

till exempel genom att förvara den egendom som överlåtits eller genom att agera som 

uppdragstagare åt en av parterna. Nedan följer en enkel bild för att illustrera schemat. 

 

Äkta godtrosförvärv  Dubbeldispositioner/tvesala 

 

A            B          C   B 

               A                  C 

 

I samband med att GfL beskrivs är det av vikt att känna till vindikationsprincipen. Denna 

princip innebär att A vid en konflikt om ägande har rätt att återkräva (vindicera) saken från 

C. Enligt vindikationsprincipen har A företräde framför C. Denna princip skiljer sig från 

exstinktionsprincipen där C istället har företräde framför A, vars rätt utsläcks genom B:s 

obehöriga disposition. A kan dock återfå godset mot ett lösenbelopp.4 I GfL gäller sedan år 

                                                
3 SOU 1965:14, s 15f. 
4 Håstad, s 62. 
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2003 exstinktionsprincipen tillsammans med vindikationsprincipen i de fall egendomen 

frånhänts ägaren genom gärningar som är straffbara.5  

 

 

1.6 Framställningens fortsatta disposition 
I kapitel två behandlas GfL och skillnaden mellan äkta godtrosförvärv och dubbel-

dispositioner eller tvesala. I kapitel tre redogörs allmänt för begreppet besittning. Kapitlet 

berör främst omedelbar och medelbar besittning som har betydelse för uppsatsen. I kapitel 

fyra berörs kravet på besittning för B. Här berörs syftet med B:s besittning samt vad 

besittning för B innebär. I kapitlet redogörs även för de fall då tredje man innehar egendom 

för B:s räkning. I kapitel fem behandlas kravet på besittningstagande för C. I kapitlet 

redogörs för C:s besittningstagande vid äkta godtrosförvärv samt vid dubbeldispositioner. 

Här berörs även egendom hos tredje man, vem som kan vara tredje man och betydelsen av 

tredje mans onda eller goda tro vid äkta godtrosförvärv respektive vid dubbeldispositioner. 

Uppsatsen avslutas med avslutande synpunkter i kapitel sex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Prop. 2002/03:17 
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2 Lag om godtrosförvärv av lösöre 

2.1 Allmänt 
GfL gäller vid förvärv av lösöre från annan som varken var ägare till den eller saknade 

behörighet att förfoga över egendomen.  Genom lagen står sig, under vissa förutsättningar, 

den nya förvärvarens köp trots att den ursprungliga ägaren gör anspråk på sin egendom. 

Det finns två fall som blir aktuella enligt GfL, äkta godtrosförvärv och dubbeldispositioner 

eller tvesala. I lagen finns även regler om hävd och lösenrätt vilka inte kommer att beröras 

närmare. 

 

I 2 § GfL regleras förutsättningarna för ett giltigt godtrosförvärv (min kursivering nedan): 

 

”Har någon förvärvat lösöre genom överlåtelse från någon annan som hade 

egendomen i sin besittning men varken var ägare till den eller behörig att förfoga 

över den på det sätt som skett, får förvärvaren äganderätt till egendomen, om han 

har fått den i sin besittning och var i god tro.  

 

En förvärvare skall anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt att 

egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och 

omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren 

saknade rätt att förfoga över egendomen.” 
 

Förutom att lagregleringen förutsätter att överlåtaren inte är ägare till egendomen eller 

saknar behörighet att överlåta egendomen uppställs således även krav på besittning hos 

överlåtaren och att förvärvaren tar egendomen i sin besittning. Vidare så måste även 

förvärvaren vara i god tro. Förutsättningarna för besittning, som får anses vara av central 

betydelse, kommer att beröras nedan i framställningen. Övriga rekvisit, såsom till exempel 

god tro, lämnas därför därhän.  

 

 

2.2 Äkta godtrosförvärv 
Vid äkta godtrosförvärv, även kallade ogiltighetsfallen, överlåter B något som från början 

tillhör A till C. GfL reglerar under vilka förutsättningar C:s förvärv står sig mot A. Det 
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som kännetecknar ett äkta godtrosförvärv är att överlåtaren saknar behörighet att förfoga 

över det överlåtna. Här föreligger alltså någon avtalsrättslig ogiltighet för B, men som trots 

detta överlåter egendomen.6 B kan ha fått tillgång till egendomen till exempel genom stöld, 

överskridande av sin behörighet enligt reglerna om fullmakt eller vid köp av egendom med 

återtagandeförbehåll.  
 

 

2.3 Dubbeldispositioner 
Vid dubbeldispositioner eller vid fall av tvesala överlåter B egendomen två gånger, först 

till A och sedan till C. Obligationsrättsligt regleras äganderätten till egendomen i 1:5 HB 

vilken föreskriver att den första ägaren har företräde. Hur detta ska lösas sakrättsligt 

avgörs istället utifrån GfL. GfL blir tillämplig när B överlåter egendomen till A som då blir 

den rättmätige ägaren.  När B sedan överlåter den på nytt till C ses den överlåtelsen som ett 

obehörigt förfogande vilket gör lagen tillämplig på det förhållandet.  

 

Genom 1:5 HB blir A ägare genom avtalet trots att någon besittning av egendomen ej 

skett. Av regleringen framgår att den som först köpte saken ska ses som ägare i och med 

avtalet. Huruvida denna äganderätt består om C tar egendomen i sin besittning före A kan 

läsas utifrån rekvisiten i 2 § GfL och kommer beröras i avsnitt 5.2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Millqvist, Sakrättens grunder, s 59 



11 
 

3 Begreppet besittning 

3.1 Allmänt om besittning 
Att besitta något innebär det faktiska innehavet, eller rådigheten över en sak.7  Det saknar 

alltså betydelse om personen har rätt att inneha saken eller inte.8 Huruvida en person 

besitter en sak påverkar rättsföljden inom en rad rättsområden, inom såväl civil-, straff- 

såväl som i processlagstiftningen.9 I straffrätten i den bemärkelsen att en besittnings-

rubbning kan ge upphov till brott. Inom civilrätten har besittningen betydelse bland annat 

vid utsökningsmål där innehavaren av viss sak presumeras vara ägare.10  

 

Besittningsbegreppet fyller olika funktioner inom de olika rättsområdena och bör därför 

inte hanteras såsom ett enhetligt begrepp.11 Även i GfL finns två besittningsrekvisit som 

enligt HD i NJA 2009 s 889 inte ska antas ha ett identiskt innehåll. För B som överlåter 

egendom fyller besittningen en legitimerande funktion medan det för C istället handlar om 

ett besittningstagande genom tradition där C ska inrätta sig efter sitt förvärv.  

 

Besittningsbegreppet brukar indelas i tre distinktioner, osjälvständig-självständig 

besittning, omedelbar-medelbar besittning och ensam- och sambesittning. För uppsatsen 

har endast omedelbar och medelbar besittning betydelse varför en beskrivning följer 

nedan. 

 

3.2 Omedelbar och medelbar besittning 
En omedelbar besittare har faktisk tillgång till saken som karaktäriseras av ett vårdbegrepp. 

Med andra ord är det när innehavaren har ”fri och obehindrad tillgång till föremålen och 

förmåga att utestänga andra från tillträde.”12 Exempel på egendom till vilka man kan ha 

omedelbar besittning är saker man har på sig, saker förvarade i bostad, sommarstuga eller 

på arbetsplats. Egendom förvarad på egen tomt eller i olåst skjul anses vara i personens 

omedelbara besittning trots att tredje man kan skaffa sig tillträde till egendomen. Här kan 

vägledning hämtas från hemfridsbrott och olaga intrång i BrB.  
                                                
7 Beckman, Rättspraxis om besittning, Festskrift till Håkan Nial, s 73. 
8 Håstad, s 50. 
9 Undén, s 27f.  
10 Se 4:18 och 4:19 UB. 
11 Se tillägg och skiljaktig mening i NJA 2011 s 524 och Håstad, s 53. 
12 Göranson, s 471.	  
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Mer oklart blir det när innehavaren (för enkelhetens skull ägaren i fortsättningen) har saken 

på annans mark eller i annans lokal, till exempel en häst hos en travtränare eller en båt på 

ett båtvarv. Här bör gränsdragningen mellan omedelbar och medelbar besittning avgöras 

av om ägaren har fri och obehindrad tillgång till saken. Har ägarens dispositionsmöjlighet 

till egendomen blivit försämrad kan ägarens omedelbara besittning ha trappats ner till 

medelbar besittning.  

 

Om ägaren ingår ett avtal i vilket tillgången till saken begränsas, exempelvis via uthyrning 

av fastighet eller magasinering av lösöre, har ägaren fått medelbar besittning till 

egendomen. Förutsättningen för medelbar besittning är att ägarens tillgång till saken 

begränsas men att ägaren vid en viss bestämd tidpunkt kan återfå den omedelbara 

besittningen till egendomen.13 I NJA 1984 s 132 rörande utmätning enligt 4:18 UB ansågs 

en travhäst hos en travtränare finnas i ägarens medelbara besittning varför utmätning 

kunde verkställas.   

 

Avtal är inte det enda som kan grunda medelbar besittning, även offentligrättsliga 

ingripanden kan medföra medelbar besittning för ägaren såsom kvarstad, utmätning med 

mera. Vid olovliga besittningsrubbningar bör ägaren i vart fall ha kvar sin medelbara 

besittning. Detta då det är olämpligt att ägaren skulle anses ha kvar omedelbar besittning 

då detta förutsätter en direkt kontroll över saken medan tjuven å andra sidan har den 

omedelbara besittningen till saken.14   

 

När saken finns deponerad hos tredje man som därmed har kontroll över saken anses 

ägaren ha medelbar besittning till saken. För det fall ägaren skulle överlåta saken får 

förvärvaren medelbar besittning till saken genom avtalet.15 Lån är exempel på medelbar 

besittning. Där anses låntagaren ha omedelbar besittning till egendomen medan långivaren 

endast har medelbar besittning.16 

 

Det är möjligt för en person med medelbar besittning att ”rycka upp sig” till att ha 

omedelbar besittning. B som förvarar en häst hos en travtränare har medelbar besittning till 

                                                
13 Göranson, s 471f. 
14 A a s 474. 
15 A a s 474. 
16 Dufwa, JT 1995-96, s 819. 
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hästen när den är hos travtränaren. När B åker till stallet får B omedelbar besittning till 

hästen under den tid B är på platsen.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Göranson, SvJT 1985 s 557.	  
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4 Besittning för B 

4.1 Syftet med besittning för B  
GfL uppställer ett krav på att överlåtaren ska ha egendomen i sin besittning för att 

förvärvaren ska göra ett äkta godtrosförvärv. Det är alltså endast möjligt att godtros-

förvärva från den som har egendomen i sin besittning.18  

 

Syftet med besittningskravet är att de yttre förhållandena ska ge ett stöd för att överlåtaren 

är legitimerad att disponera över egendomen. Tanken bakom kravet är att den som har 

egendom i sin besittning får anses ha rätt att förfoga över densamma, det vill säga ha en så 

kallad förfogandelegitimation. Det är en tanke som finns inom fler juridiska områden, till 

exempel vid utsökningsrätt presumeras innehavaren av viss egendom vara ägare till 

densamma, vilket stadgas i 4:18 UB.19 Genom att B besitter egendomen framstår B som 

legitimerad att överlåta densamma. 

 

Besittning handlar inte enbart om att utåt visa att personen har rätt att förfoga över 

egendomen. Besittningen knyter också an till vissa ekonomiska och sociala rättsverkningar 

som andra parter kan förlita sig på, det vill säga att innehavaren med laglig verkan kan 

förfoga över egendomen. Den rättsliga effekten av besittning bygger rimligen på 

iakttagelsen, och att det i de flesta fall är den person som innehar en sak som är berättigad 

att förfoga över den och att den rättsliga effekten inträder först när besittningsförhållandet 

verkligen kan tyda på en dispositionsrätt, och som inte motsägs av andra omständigheter.20 

 

I besittningssituationer får det utåt skönjbara avgörande betydelse medan det faktiska 

ägandeförhållandet saknar betydelse.21 Men endast det faktum att en person har egendom i 

sin besittning innebär inte automatiskt att personen har rätt att förfoga över den. I NJA 

1955 s 114 uttalade HD att trots att säljaren hade bilen i sin besittning ansågs innehavet 

inte ägnat att visa att säljaren var behörig att förfoga över bilen.  

 

                                                
18 SvJT 1956 rf s 59. 
19 NJA 2009 s 889, SOU 1965:14 s 81, Håstad, s 65, Hessler, s 122 och Undén s 142. 
20 Se SOU 1965:14 s 81 med där gjord hänvisning till Benckert, Om extensiva förvärv av lösöre i god tro. 
21 Undén s 43. 
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4.2 Innebörden av B:s besittningskrav 
Syftet med kravet på besittning är som berörts ovan att B ska framstå som legitimerad att 

förfoga över egendomen. Men vad innebär det och hur uppfyller B detta?  

 

När egendom finns hos B och om B framstår såsom självständig besittare till egendomen 

torde kravet vara uppfyllt.22 Hur B fick egendomen i sin besittning saknar betydelse men B 

måste framstå som behörig att disponera över den.23 Om B har egendom i sin direkta 

omedelbara besittning vilket oftast är fallet i praxis24 har B:s besittning inte berörts av HD. 

I dessa fall hade B överlåtit en bil som B hade i sin besittning. På vilket sätt B hade den i 

sin besittning är oklart eftersom HD endast konstaterade att så är fallet. Rimligt får därmed 

antas att B hade den i sin besittning genom bilnycklarna. Viss egendom kan vara lättare än 

annan att besitta för B varför besittningskravet måste utformas med hänsyn till 

egendomens beskaffenhet. För det fall egendom kan vara svår att rent faktiskt besitta kan B 

ändå anses besitta egendomen då B, med hänsyn till egendomens beskaffenhet, gjort vad 

som förväntas. I SvJT 1956 rf s 59 ansågs innehavet av nycklar till en varulokal tillräckligt.  

 

Huruvida det är tillräckligt att B rent faktiskt besitter egendomen, eller om det även måste 

uppmärksammas av C har även behandlats i litteraturen. Argumentet bakom kravet på att 

C även måste uppmärksamma B som legitimerad är att det får anses vara rimligt då det är 

C:s anspråk som skyddas. Det är därför befogat att uppställa vissa krav utöver C:s goda tro. 

Uppställs inte ett krav på att C ska uppfatta B som legitimerad att förfoga över saken skulle 

C:s sakrättsliga skydd vara för generöst. Vidare måste B uppträda såsom ägare till 

egendomen.25 Att det även uppställs ett krav på att B, som olovligen förfogar över 

egendomen, också ska uppträda som ägare får anses följa av att C inte får vara hur blåögd 

som helst för att göra ett giltigt godtrosförvärv.  

 

För att C ska kunna göra ett giltigt godtrosförvärv krävs att C uppfattar B som rätt ägare 

dels utifrån besittningsförhållandena och dels utifrån förutsättningarna vid köpet. Dessa 

förutsättningar bedöms främst vid godtrosbedömningen och kommer därför inte att beröras 

närmare. Det förefaller dock som att det inte är tillräckligt att B rent faktiskt besitter 

                                                
22 Undén, s 45. 
23 Prop. 1985/86:123, s 19.	  
24 Se bland annat rättsfallen NJA 2005 s 502 och NJA 1996 s 607 med flera. 
25 Hessler, s 124. 
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egendomen utan C måste även av detta dra vissa slutsatser av B:s besittning. När 

besittningsförhållandet är sådant att B framstår som en person med rätt att kunna förfoga 

över saken, är besittningskravets syfte tillgodosett.26  

 

Rättsfallet SvJT 1956 rf s 59 berör just det stränga kravet på att egendomen måste finnas i 

överlåtarens besittning. I fallet förvärvade A den 2 mars 1940 ett skeppsvrak av 

försäkringsföreningen. A påbörjade efter köpet bärgningsarbeten av egendom från skeppet 

men arbetet fick på grund av kriget avbrytas fram till 1952. Av misstag försålde 

försäkringsföreningen vraket till E den 19 juni 1952 som påbörjade bärgningsarbeten av 

vraket. A väckte talan mot E om bättre rätt. Frågan som domstolarna fick ta ställning till 

var om A hade tagit vraket i sin besittning, eller om besittningen kunde anses ha gått A ur 

händerna genom passivitet under krigsåren. RR fann att A hade tagit vraket i sin besittning 

och att besittningsrätten inte ansågs ha gått A förlorad med hänsyn till förhållandena under 

kriget och efterkrigstiden. A ansågs därmed ha bättre rätt till vraket än E, men då E var i 

god tro skulle A utfå egendomen med lösenrätt. Även HovRn ansåg att A hade fått vraket i 

sin besittning genom att han utfört omfattande bärgning av vraket och att äganderätten som 

A förvärvat inte gått honom förlorad under kriget. Men då föreningen inte var i besittning 

av vraket vid tidpunkten för försäljningen till E kunde E inte ha någon rätt till vraket.27 

 

Eftersom besittning hos B syftar till att B ska framstå såsom legitimerad att förfoga över 

egendomen är det av intresse om egendom som finns hos tredje man kan godtrosförvärvas. 

Detta har i praxis, förarbeten och i litteratur besvarats jakande vilket innebär att egendom 

som B endast har medelbar besittning till kan godtrosförvärvas av C.28 

 

Detta är möjligt då B, som är den verkliga besittaren, erkänner tredje mans rätt och 

härleder sin besittning därifrån.29 Det krävs dock denuntiation till den som besitter 

egendomen för att besittningen ska anses ha övergått från överlåtaren till förvärvaren.30 

Mer om detta i avsnittet nedan. 

 

                                                
26 Undén, s 143. 
27	  SvJT 1956 rf s 59.	  
28 NJA 2009 s 889, Håstad, s 65 och prop. 1985/86:123, s 19. 
29 Undén, s 45. 
30 Prop. 1985/86:123, s 19 och SOU 1984:16, s 203. 



17 
 

4.3 Tredje man innehar egendom 
Eftersom GfL tillåter även medelbar besittning, anses B ha besittning till egendomen trots 

att B inte har faktisk kontroll över den genom till exempel en uppdragstagare. Det 

förutsätter dock att tredje man underrättar förvärvaren att han innehar egendomen för 

överlåtarens räkning, vilket då ger överlåtaren samma legitimation som om han innehaft 

egendomen själv.31  

 

Walin har i anslutning till NJA 1985 s 121 diskuterat huruvida en förvärvare av egendom 

bör kontrollera äganderätten med tredje man för att förvärvaren ska kunna göra ett 

godtrosförvärv. Avsikten med kontrollen är att förvärvaren ska säkerställa att tredje man 

innehar godset för överlåtarens räkning. En förvärvare som inhandlar egendom direkt från 

B har då själv kommit i kontakt med överlåtaren och blivit missledd. För det fall egendom 

finns hos tredje man är Walin av uppfattningen att det är välgrundat att som förutsättning 

för godtrosförvärv kräva åtminstone att förvärvaren varit i kontakt med den som besitter 

egendomen och att denne inte upplyst förvärvaren om att egendomen har bytt ägare.32 

Huruvida detta är en vedertagen ståndpunkt i doktrinen har jag dock inte funnit stöd för.  

 

Ett rättsfall där problematiken kring besittning hos tredje man berörs närmare är NJA 2009 

s 889. I rättsfallet förvärvade J.S. en Harley Davidson av Norrtäljebolaget. J.S. hämtade 

motorcykeln hos Jönköpingsbolaget eftersom det var där motorcykeln förvarades. En tid 

efter affären framställde Harley Davidsson Sweden AB krav på att återfå motorcykeln av 

J.S. eftersom en anställd vid Jönköpingsbolaget agerat felaktigt och inte haft behörighet att 

genomföra försäljningen. J.S. hävdade godtrosförvärv. Domstolarna fick börja med att ta 

ställning till frågan om från vem J.S. förvärvat motorcykeln, Norrtäljebolaget eller 

Jönköpingsbolaget. HD kom slutligen fram till att J.S. gjort ett beställningsköp hos 

Norrtäljebolaget. Därefter prövade HD om besittningskravet i 2 § GfL var uppfyllt 

eftersom J.S. förvärvade motorcykeln av Norrtäljebolaget, men hämtade motorcykeln hos 

Jönköpingsbolaget. Eftersom det var otvistigt att motorcykeln hade traderats till J.S. i 

samband med att den hämtades berörde HD inte besittningskravet vad avser förvärvarens 

tradition närmare. Vad gällde överlåtaren, Norrtäljebolagets besittning, noterade HD det 

                                                
31	  NJA 1931 s 741, prop. 1985/86:123, s 19, SOU 1984:16 s 202, Göranson, Ogiltighet i sakrätten, s 16, 
Zetterström, Sakrättens huvudfall, s 22 och Håstad s 66.	  
32 Walin, Panträtt, s 181f. 
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syfte som främst åsyftas med kravet på besittning hos överlåtaren, såsom besittningens 

legitimerande funktion. Det viktiga enligt HD är att överlåtaren utåt ska ha framstått som 

behörig att förfoga över egendomen på sätt som skett. Att överlåtaren har skydd mot sina 

borgenärer är därmed utan betydelse. HD ansåg att Norrtäljebolaget med hänsyn till de 

yttre förhållandena framstod som berättigad att förfoga över motorcykeln genom att 

situationen inte skiljde sig från vanligt beställningsköp där förvärvaren hämtar egendomen 

hos säljarens leverantör. Vidare konstaterade HD att den anställde vid Jönköpingsbolaget 

hade direkt tillgång till motorcykeln och att han framstod som behörig att förfoga över 

densamma på ägarens uppdrag. Motorcykeln ansågs enligt HD därmed ha funnits i 

Norrtäljebolagets besittning.         

 

Av rättsfallet kan följande utläsas vad gäller besittningsfrågan när egendom förvaras hos 

tredje man. Det väsentliga vid besittningsfrågan är inte att överlåtaren har direkt fysisk 

besittning till egendomen utan det avgörande är istället den yttre legitimiteten. Överlåtaren 

ska därmed uppfattas som att denne har tillgång till saken och ge sken av rådighet och 

behörighet där överlåtaren har rätt att förfoga över egendomen genom en överlåtelse. I 

fallet ansågs Norrtäljebolaget ha tillräcklig besittning till motorcykeln då det för J.S. 

framstod som att Jönköpingsbolaget förfogade över motorcykeln på uppdrag av 

Norrtäljebolaget.33  

 

Huruvida det uppställs ett krav på att tredje man måste vara i god tro om B:s rätt att 

förfoga över egendomen berörs i avsnitten 5.3.2 och 5.3.3. 

 

 

4.4 Vem kan vara tredje man? 
Om C förvärvar egendom direkt från B får det anses klart att B uppfyller den 

ägarlegitimation som åsyftas i GfL. Genom att B har egendom i sin besittning framstår B 

som ägare till densamma. Men godtrosförvärv från tredje man som innehar egendom för 

B:s räkning genom B:s medelbara besittning är också möjligt. I vart fall om tredje man 

innehar saken för överlåtarens räkning ger det överlåtaren samma legitimation som om 

överlåtaren själv haft egendomen i sin besittning.34  

                                                
33 Millqvist, Godtrosförvärv av HD enligt HD-en analys. 
34 Håstad, s 66. 
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I de fall då egendom innehas av tredje man på uppdrag av A torde det alltså skapas en 

ägarlegitimation för B. I NJA 2006 s 45 företräddes A av sin son som genom fullmakt 

överlät en bil till R.J. R.J. fick sonen att felaktigt uppge att bilen var slutbetald. R.J. sålde 

därefter bilen till E.T. som sålde den till Råsunda Bilcenter. Frågan i målet var om 

Råsunda Bilcenter gjort ett godtrosförvärv av bilen. Att sonen överskred den muntliga 

fullmakten fick enligt föredraganden i HD innebörden att köpet inte var giltigt enligt 

fullmaktsreglerna i 11 § andra stycket AvtL då sonen överträtt sin befogenhet. HD uttalade 

istället att det inte var ett giltigt godtrosförvärv då förvärven inte fullgjort sin 

undersökningsplikt och då granskat sonens rätt att förfoga över bilen. I fallet var sonen 

behörig att leverera bilen till R.J. men inte att på kvittot felaktigt uppge att bilen var 

slutbetald. Här agerade sonen på uppdrag åt A men överskred sin befogenhet. B i fallet var 

R.J. som fick sonen att felaktigt uppge att bilen var slutbetald. Det som komplicerar 

ägarlegitimationen i fallet var att sonen var behörig att företräda A i samband med 

försäljningen men att R.J. fick sonen att överskrida sin befogenhet. Att sonen var behörig 

att företräda A var alltså rätt men fick avgörande betydelse för efterföljande förvärv då 

sonen överskred sin befogenhet och detta var något som borde ha uppmärksammats vid en 

eventuell undersökning av senare förvärvare.35   

 

Vad händer när det föreligger ett närståendeförhållande mellan tredje man och B? Kan 

tredje man i dessa situationer skapa en sådan ägarlegitimation för B som krävs för att C ska 

kunna göra ett giltigt godtrosförärv? Vad gäller närståendeproblematiken vid borgenärs-

skydd har det uppmärksammats i bland annat NJA 1972 s 246, NJA 1995 s 367 I och II, 

NJA 2000 s 88, NJA 2007 s 413 och NJA 2008 s 684.  

 

I NJA 2007 s 413 överlät Gamla Vitala företagets inkråm, bland annat fordon, till Nya 

Vitala. Avtalet om överlåtelsen undertecknades av M.F. för Gamla Vitalas räkning och av 

M.F:s mor för Nya Vitalas räkning där M.F. var styrelseledamot och även firmatecknare. 

Fordonen flyttades till en ny lokal och Nya Vitala registrerades som ägare. När Gamla 

Vitala gick i konkurs uppkom frågan om inkråmet var sakrättsligt skyddat eftersom 

överlåtelsen mellan bolagen skett med en gemensam representant. HD uttalade att det var 

tillräckligt (vid borgenärsskydd) med avskuren rådighet och att M.F. i aktuellt fall 
                                                
35 NJA 2006 s 45. 
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visserligen kunde lämna tillbaka bilarna till Gamla Vitala men att M.F. genom överlåtelsen 

även var tvungen att tillvarata Nya Vitalas intressen. Detta i kombination med att 

inkråmsöverlåtelser annars skulle bli svåra att genomföra mellan närstående gjorde att HD 

uttalande att Gamla Vitala i väsentlig grad blivit avskuren rådigheten över bilarna så att 

sakrättsligt skydd uppstått.      

 

Vid borgenärsskydd mellan närstående förutsätts alltså någon typ av rådighetsavskärande, 

det vill säga någon typ av besittningsförändring eller i vart fall avskuren rådighet mellan 

överlåtaren och förvärvaren. Vid förvärv enligt GfL uppställs, som berörts ovan, inte 

samma krav. För det fall ett aktiebolag säljer egendom genom sin företrädare får det antas 

att företrädaren skapar sådan ägarlegitimation att företrädaren kan överlåta egendom för 

B:s räkning. Det som får betydelse är alltså om det för C:s räkning framstår som om 

företrädaren är behörig att överlåta egendomen. Huruvida C tar egendomen i sin besittning 

eller inte från överlåtaren får avgörande betydelse för att avgöra om C gjort ett 

godtrosförvärv. Förvärvar C egendom från tredje man som har ett sådant starkt 

närståendeförhållande med överlåtaren som om tredje man är företrädare för bolaget torde 

ett absolut besittningstagande krävas av C. C anses inte skyddsvärd om C inte inrättar sig 

efter sitt förvärv genom att tradera egendom när ett sådant starkt närståendeförhållande 

föreligger mellan tredje man och överlåtaren.     
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5 Besittningstagande för C 

5.1 Syftet med besittningstagande för C  
Av vad som berörts ovan är syftet bakom besittningsrekvisitet för C ett annat än för B. 

Besittningstagandet fyller inte något legitimationssyfte som för B, utan handlar istället om 

att C ska inrätta sig efter förvärvet. C åtnjuter inte något sakrättsligt skydd förrän C har 

etablerat en viss position till egendomen genom att ta det i sin besittning. 

 

C måste alltså ta egendomen i sin besittning, det vill säga egendomen ska traderas till 

denne. Bakgrunden till kravet på besittningsövergång är att det får anses oskäligt att 

skydda en godtroende förvärvare mot den rättmätige ägaren om denne inte tar saken i sin 

besittning.36 Ett annat argument är att lagen uppställer ett rättsligt skydd för det faktiska 

förhållandet då lagen ej skyddar godtroende förvärvare innan denne inrättat sig efter sitt 

förvärv genom att ta saken i sin besittning.37  

 

Vid godtrosförvärv föreligger en konflikt mellan A och C som båda gör anspråk på samma 

egendom. Reglerna om godtrosförvärv får anses vara för generösa om något krav på 

besittningstagande för C inte krävdes. Har C:s förvärv verkligen varit allvarligt menat så 

att C ska vara skyddsvärd mot den ursprunglige ägaren om C inte tagit egendomen i sin 

besittning? Det får anses vara tveksamt, varför det är rimligt att uppställa ett krav på 

besittningstagande. 

 

 

5.2 Innebörden av C:s besittningstagande  
Besittning för C syftar till att C ska inrätta sig efter förvärvet genom att ta det i sin 

besittning. C kan få besittning till godset genom att få egendomen traderad till sig, eller för 

det fall egendomen finns hos tredje man, denuntiera tredje man om förvärvet. 

 

Traditionskravet ger uttryck för publicitetsprincipen som är en grundläggande princip inom 

svensk sakrätt. Genom att förvärvet publiceras ska det vara svårare att överlåta egendomen 

                                                
36 Håstad, s 225, Göranson är av samma uppfattning, se Göranson, Traditionsprincipen, s 630, se SvJT 1956 
rf s 59 för kravet av besittningstagandet för förvärvaren är strängt. 
37 SOU 1965:14, s 83f. 
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på nytt.38 Tradition är förhållandevis lätt och objektivt möjligt att konstatera för övriga 

parter.39 

 

Huruvida någon tradition har skett eller ej har i praxis inte varit en komplicerad fråga. 

Oftast är detta något som är ostridigt mellan parterna varför domstolarna inte behövt beröra 

problematiken. I NJA 2009 s 889 konstaterade HD att det var ostridigt att motorcykeln 

traderats till J.S. på det sätt som förutsätts för ett godtrosförvärv. I fallet hämtade J.S. 

motorcykeln hos leverantören. På grund av detta berörde domstolarna inte närmare vad 

som inbegrips i kravet på förvärvarens besittning.  

 

Vid omsättningsskydd är det inte tillräckligt att B avhänder sig besittningen utan 

förvärvaren måste själv eller genom ombud förvärva besittningen till egendomen.40 Detta 

skiljer sig från den gällande ståndpunkten vad gäller borgenärsskydd, där det enligt praxis 

är tillräckligt att överlåtaren avskurits rådigheten för att sakrättsligt skydd ska uppstå. I 

praxis vad gäller borgenärsskydd finns flera exempel på detta.41  

 

Att avskuren rådighet för överlåtaren godtas vid borgenärsskydd men inte vid 

omsättningsskydd får antas förklaras av syftet bakom reglerna. Vid borgenärsskydd syftar 

reglerna, till skillnad från reglerna vid omsättningsskydd, inte till att avgöra vem som har 

rätt till egendomen mellan två ungefär likaberättigade ägare utan där är huvudsyftet istället 

att förhindra att egendom undandras borgenärerna.42 Reglerna syftar till att motverka 

borgenärsbedrägerier genom illojala sken- och efterhandstransaktioner43 och att förhindra 

att vissa borgenärer gynnas framför andra vid ett insolvensförfarande.44 Kravet på 

avskuren rådighet för B syftar till att B inte ska ha tillgång till egendomen eller ha 

möjlighet att överlåta eller pantsätta den på nytt.45 Besittningsförändring eller avskuren 

rådighet för B, handlar alltså om att B inte längre ska ha tillgång till egendomen medan det 

vid omsättningsskydd istället handlar om att C ska få egendomen i sin besittning. Huruvida 

B vid omsättningsskydd är avskuren från sin rådighet får därmed anses sakna betydelse, 

                                                
38 Helander, s 351ff.	  
39 Myrdal, s 49, NJA II 1936 s 117.  
40 Hessler, s 214, Håstad s 66 och Myrdal, s 67 och 190. 
41 Se bl.a. NJA 1998 s 379, NJA 2000 s 88, NJA 2007 s 413 och NJA 2008 s 684 jmf med NJA 1975 s 638.	  
42 Hessler, s 90.	  
43 Myrdal, s 61ff.  
44 Hessler, s 90. 
45 NJA 2007 s 413.	  
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det avgörande är om C har inrättat sig efter förvärvet genom att ta egendomen i sin 

besittning. I det välkända husvagnsfallet,46 som visserligen rörde borgenärsskydd, ansågs 

förvärvet inte tillräckligt tydligt visa att överlåtaren inte ägde rätt att förfoga över 

husvagnen. Här hade förvärvaren tagit en provtur med husvagnen men därefter återlämnat 

den hos säljaren för förvaring samt reparation. Köparen hade registrerats som ägare i 

bilregistret och låtit vänner sova över i husvagnen. Köparen hade dessutom fått en av 

husvagnens nycklar. Skulle samma omständigheter vara aktuella i ett fall rörande 

godtrosförvärv får det anses tveksamt om domstolen skulle göra någon annan bedömning. 

Kravet på besittningstagande för C är strängt och i fallet står det klart att någon tradition 

till C inte har skett. 

 

Trots att kravet på C:s besittningstagande är strängt är det tillräckligt om C skaffar sig 

medelbar besittning till egendomen genom exempelvis ett ombud. Genom att tredje man 

denuntieras om överlåtelsen har C vidtagit ett sådant sakrättsligt moment som godtas enligt 

GfL. Ska egendomen transporteras anses egendomen inte vara i C:s besittning när 

egendomen innehas av självständig fraktförare såvida förvärvaren inte fått konossement 

eller motsvarande.47  

 

Besittningsproblematiken och huruvida C har tagit egendomen i sin besittning har endast 

undantagsvis berörts i praxis. Istället hamnar fokus ofta på godtrosbedömningen.  

Undantagsvis berördes detta i NJA 1998 s 29 där HovR:n, till skillnad mot TR:n och HD, 

ansåg att bilen inte kommit i köparens besittning vid överlåtelsen varför förvärvaren inte 

kunde gjort ett godtrosförvärv.  

 

I kravet på C:s besittningstagande torde förmodligen även uppställas ett krav på att 

traditionen ska ske frivilligt eller i vart fall inbegripa en rätt för förvärvaren att förfoga 

över godset.48  

 

                                                
46 NJA 1975 s 638. 
47 Prop. 1985/86:123, s 20. 
48 SOU 1965:14, s 85. 
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5.2.1 Lösöreköplagen  

Med hänsyn till besittningsövergångens centrala betydelse i GfL är det inte möjligt att 

ersätta traditionskravet genom andra sakrättsliga moment, såsom registrering enligt LkL 

eller lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke som är tillämpliga vid 

borgenärsskydd.49 Enda sättet för C att få sakrättsligt skydd till egendomen är genom 

tradition eller genom att tredje man denuntieras om överlåtelsen.    

 

I diskussionen rörande dubbeldispositioner har det i litteraturen berörts om registrering i 

LkL och lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke bör tillåtas. Genom att tillåta att A 

vidtar dessa sakrättsliga moment blir det omöjligt för C att vidta samma moment. När C 

har för avsikt att vidta ett besittningstagande är det då utåt synbart för C att A gjort ett 

förvärv. Genom registrering i LkL eller virkeslagen blir A:s förvärv synbart för C vilket 

avtalet mellan A och B inte är. Slutsatsen har därmed varit att detta skulle vara möjligt för 

A att genom registrering bli skyddad mot C. Dock har det i motiven ansetts vara fel att 

endast A skulle uppnå sakrättsligt skydd genom registrering, då något liknande inte är 

möjligt för C varför det vid godtrosförvärv uppställs krav på tradition eller denuntiation.50 

Det sakrättsliga kravet för C och A är därmed lika vad gäller dubbeldispositioner. 

 

Trots att registrering enligt LkL eller i lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke inte 

ger A ett absolut sakrättsligt skydd mot C kan det få betydelse vid bedömningen av C:s 

goda tro. Det kan därför antas att dessa åtgärder kan ge A ett relativt skydd då det blir 

svårare för C att hävda god tro om dessa omständigheter var något C borde ha upptäckt vid 

en undersökning.  

 

5.2.2 C:s förhållande till A vid dubbeldispositioner 

Vid överlåtelse av samma egendom till två personer gäller som berörts ovan stadgandet i 1 

kap 5 § HB som innebär att den första förvärvaren får behålla godset. Förarbeten till nya 

HB kom att beröra problematiken om detta även skulle gälla om senare förvärvare i god tro 

fick egendomen i sin besittning. Tidigare ansågs den andre köparens förvärv som ett 

specialfall av förvärv av annan än rätt ägare. Eftersom äganderätten övergick genom 

avtalet ansågs säljaren som på nytt sålde egendomen göra detta såsom panthavare, men 
                                                
49 SOU 1965:14, s 84f, NJA 1958 s 117. 
50 Hessler, s 210, se NJA II 1944 s 515 och 520. 
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som obehörigen disponerat över panten.51 Numera ses B:s förfogande, trots dennes 

kompetensbrist, som en del av gruppen olovliga förfoganden i GfL:s mening, trots att viss 

artskillnad föreligger.52 GfL 2 § är därmed tillämplig eftersom B inte längre ses som ägare 

till saken när B överlåter egendomen till C.  

 

Den rådande uppfattningen är därmed att avtalet inte utgör ett tillräckligt skydd för A utan 

ett objektivt sakrättsligt moment måste även vidtas. Överlåtelsen måste vara synbar eller i 

vart fall manifesteras utåt för att skydd för förvärvaren ska uppkomma.53  

 

Krav på tradition i ovan behandlade delar anses motverka dubbeldispositioner. Om A tar 

sin förvärvade egendom i besittning skulle det med andra ord undvikas att den överlåts på 

nytt. Det får anses vara ett starkt incitament för omsättningsintresset att undvika felaktiga 

transaktioner. Traditionskravet vid tvesala fyller således en sådan viktig roll. För det fall 

ingen av parterna har fått egendomen traderat till sig fyller överlåtelseavtalet enbart en 

funktion på det obligationsrättsliga planet. För att förvärvet ska stå sig även sakrättsligt 

krävs att någon får den traderad till sig före den andre. Besittningstagandet för C fyller 

därmed den funktionen att C vinner framför A trots att A har ett äldre ägaranspråk.54   

 

Oavsett köpeavtal och tradition förutsätts att C är i god tro om att A dessförinnan köpt 

egendomen. Något liknande krav finns inte för A. Förklaringen till detta får anses vara 

rimlig då A:s prioritet får vika endast om C är i god tro och traderar egendomen. Dessutom 

kan A undvika detta genom att ta egendomen i sin besittning.55  

 

 

5.3 Egendom hos tredje man 

5.3.1 Allmänt - vid äkta godtrosförvärv 

GfL tillåter som berörts ovan att överlåtaren kan överlåta egendom som denne har 

medelbar besittning till genom att den finns hos en uppdragstagare varför det även är 

självklart att ett förvärv av samma egendom är möjlig. C kan alltså göra ett 

                                                
51 Forssell, s 66f.	  
52 SOU 1965:14, s 15. 
53 Undén, s 118f. 
54 Hessler, s 205ff. 
55 A a s 207f.	  
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besittningstagande av egendom som finns hos tredje man genom att tredje man denuntieras 

om överlåtelsen.56 

 

5.3.2 Betydelsen av god tro hos tredje man 

GfL uppställer som bekant ett krav på att förvärvaren är i god tro i samband med sitt 

förvärv. Vilket krav på god tro som uppställs för en uppdragstagare som besitter 

egendomen åt förvärvaren respektive överlåtaren har vidare berörts i praxis och litteratur. 

 

I NJA 1931 s 741 berörde TR, vars domslut både HovRn och HD fastställde, kravet på god 

tro hos tredje man som förvarade bilen. Här betonade HD att även besittaren av bilen var i 

god tro angående överlåtarens rätt att förfoga över saken. Att det föreligger ett krav på att 

besittaren är i god tro när denuntiation skett har även berörts i motiven till GfL.57  

 

I NJA 1931 s 741 var besittaren ombud för båda parterna och den fråga som uppkom var 

därmed om kravet på god tro även bör gälla för ombud på överlåtarens sida. Karlgren anser 

att tredje man, även för överlåtarens räkning bör vara i god tro, då han med ”fog anför” att 

detta även gäller för omedelbar besittare.58 Även i SOU 1965:14 är uppfattningen att tredje 

man, som verkar för säljaren, ska vara i god tro. Detta sägs även i prop. 1985/86:123 som 

hänvisar till ”allmänna principer”.59 Även Hessler anför att god tro ska finnas hos både 

förvärvare och uppdragstagare vid den tidpunkt denuntiation sker.60  

 

Hessler är dock tveksam till att NJA 1931 s 741 ger ett generellt stöd för att god tro krävs 

hos en uppdragstagare. Detta eftersom rättsfallet förutsatte att förvärvaren saknade 

kännedom eller misstanke om att den han förvärvade bilen från saknade förfoganderätt till 

bilen. Istället anser han att allmänna uppdragsregler leder till uppfattningen att krav på god 

tro hos besittaren bör uppställas.61  

 

                                                
56 NJA 1931 s 741, prop. 1985/86:123, s 19, SOU 1984:16 s 202, Göranson, Ogiltighet i sakrätten, s 16, 
Zetterström, Sakrättens huvudfall, s 22 och Håstad s 66. 
57 Se SOU 1965:14 s 86 och prop. 1985/86:123 s 20.	  
58	  Karlgren, Säkerhetsöverlåtelse, s 120.	  
59 Prop. 1985/86:123, s 19. 
60 Hessler, s 126f. 
61 Hessler, Bör vi göra oss av med värdepapper?, Festskrift till Lars Welamson, s 247. 
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Även i NJA 1985 s 121 uppmärksammades betydelsen av god tro hos tredje man. I fallet 

hade ett löpande skuldebrev pantsatts hos en bank som även fick besittning till 

skuldebrevet. Pantsättaren pantförskrev därefter skuldebrevet också hos en annan person, 

sekundärpanthavaren. Primärpanthavaren denuntierades om sekundärpantsättningen. När 

fråga om kvittning uppkom fick HD ta ställning till betydelsen av god tro hos 

sekundärpantsättaren vid tidpunkten för denuntiationen. HD uttalade att primärpanthavaren 

och sekundärpantsättarens goda tro skulle bedömas separat.62 Den slutsats som kan dras av 

rättsfallet är att det inte är nödvändigt att tredje man som besitter egendom är i god tro för 

att sekundärpantsättaren ska kunna åberopa sin goda tro.63 Utgången i rättsfallet är enligt 

Walin inte förenligt med förarbetsuttalandena till GfL och inte heller i enlighet med 

Hesslers uppfattning. Men Walin noterar samtidigt att HD uttalade sig om löpande 

skuldebrev och det återstår att se hur långt den nya principen bör utsträckas.64  

 

Den princip som möjligen kan utläsas ur rättsfallet bör tas med viss försiktighet då 

rättsfallet dels behandlar problematiken om god tro vid löpande skuldebrev vid invändning 

om kvittning, dels då tredje man i fallet hade en mer självständig roll än uppdragstagaren i 

NJA 1931 s 741. Det är även värt att notera att rättsfallet är från tid innan GfL. 

 

Hessler jämför förevarande rättsfall vad gäller betydelsen av god tro för tredje man med de 

krav som bör/kan uppställas på VPC vid eventuell vetskap eller oaktsamhet vid fråga om 

exempelvis aktieutdelning eller motsvarande. Han noterar att tredje mans roll i förevarande 

rättsfall skiljer sig från VPC:s roll, där VPC inte spelar en självständig roll då den 

förmedlar och genomför aktie- och obligationsförvärv för en förvärvares räkning. Med 

anledning av detta anser Hessler att detta talar för att ond tro hos VPC, enligt allmänna 

uppdragsregler, bör tillmätas förvärvaren.65 

 

Den allmänna uppfattningen i motiv, praxis och doktrin får därmed antas vara att den som 

besitter egendom för förvärvarens räkning ska vara i god tro. Detta bör även gälla när 

besittaren, exempelvis ett båtvarv, kontaktas av förvärvaren som meddelar att ett ägarbyte 

skett och båtvarvet då får fortsatt besittning av båten men genom denuntiationen istället för 

                                                
62 NJA 1985 s 121. 
63 Hessler, Bör vi göra oss av med värdepapper?, Festskrift till Lars Welamson, s 247f. 
64 Walin, Panträtt, s 179ff. 
65 Hessler, Bör vi göra oss av med värdepapper?, Festskrift till Lars Welamson, s 248f. 
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förvärvarens räkning. Båtvarvet övergår då från att vara medelbar besittare åt överlåtaren 

till medelbar besittare åt förvärvaren.66   

 

Huruvida kravet på god tro även hos en besittare för överlåtarens räkning ska krävas var 

länge obehandlat i doktrin även om Håstad kortfattat givit uttryck för viss skepsis att så 

skulle vara fallet.67 Även i praxis har frågan varit obehandlad men i NJA 2009 s 889 fick 

HD anledning att beröra problematiken. I fallet var den som hade motorcykeln i sin 

besittning för överlåtarens räkning inte i god tro. HD konstaterade inledningsvis att det 

saknades stöd i allmänna rättsprinciper för att ställa samma krav på god tro hos en besittare 

av egendom för överlåtarens räkning, som för en besittare för förvärvarens räkning. I dessa 

situationer är det främst inte av vikt vad förvärvaren vet eller inte vet, utan om besittaren 

kan förfoga över egendomen. HD noterade dock att hänvisningen i motiven till allmänna 

rättsprinciper måste anses avse fall där besittaren kan jämföras med en uppdragstagare åt 

förvärvaren. Med andra ord kan någon vägledning vad gäller god tro hos en besittare för 

överlåtarens räkning ej göras utifrån motiven till GfL. HD konstaterade slutligen att 

besittaren inte varit uppdragstagare åt förvärvaren varför ond tro saknar betydelse.68  

 

HD:s hänvisning till förarbetsuttalandena avser fall då uppdragstagaren innehar 

egendomen för förvärvarens räkning på grund av uttryckligt eller underförstått uppdrag, 

eller de fall då uppdragstagaren övergår från att vara uppdragstagare åt överlåtaren till 

uppdragstagare åt förvärvaren.69 I dessa fall finns krav på god tro hos besittaren. Visst stöd 

för detta kan även hämtas från förarbetsuttalanden70 vad gäller avsnittet om god tro för 

förvärvaren. Där anges att god tro även måste finnas hos ombud eller annan representant 

som företräder förvärvaren. Det är möjligen en för långtgående slutsats av detta avsnitt i 

motiven, men det kan i vart fall noteras att vid kravet på god tro på förvärvarens sida 

uppställs hårdare krav både i förarbeten och numera också i praxis. 

 

Rättsläget enligt HD får därmed anses vara att för det fall en besittare av egendom agerar 

på uppdrag av överlåtaren spelar besittarens onda eller goda tro ingen roll för bedömningen 

av huruvida förvärvaren gjort ett godtrosförvärv eller inte. Att HD kommit till denna 
                                                
66 NJA 2009 s 889. 
67 Håstad, s 66f.   
68 NJA 2009 s 889. 
69 Millqvist, Godtrosförvärv av HD enligt HD-en analys. 
70 Prop. 1985/86:123, s 20. 
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slutsats får anses vara rimligt. GfL skyddar förvärvarens goda tro. Att överlåtaren är i ond 

tro är ju knappast en överraskning. Det får anses för långtgående att även uppställa krav på 

god tro hos en uppdragstagare för överlåtarens räkning. Desto mer rimligt är det att kravet 

på god tro uppställs på en uppdragstagare för förvärvaren, eller i de fall uppdragstagaren 

verkar för båda parterna.  

  

5.3.3 Betydelsen av god tro hos tredje man vid dubbeldispositioner 

Finns egendom hos tredje man ska tredje man denuntieras om överlåtelsen. Vägledning 

kan hämtas från 31 § 2 st SkbrL som föreskriver följande: 

 

”Varder enkelt skuldebrev överlåtet till flere, gälle tidigare överlåtelse framför 

senare; dock äge den senare överlåtelsen företräde, där den tidigare än den andra 

meddelats gäldenären på sätt nu är sagt och förvärvaren då var i god tro.” 

 

Av paragrafen ovan kan slutsatsen därmed dras att den som denuntierar först71 (och är i 

god tro vad gäller C), vinner skydd mot den andre.72 C kan inte få bättre rätt än A om A 

redan underrättat U om sitt förvärv, detta oavsett om C i god tro underrättat U. Detta för att 

skydda A mot dubbeldispositioner i de fall då U inte omedelbart kan prestera genom att 

utge egendomen. Har dock C i god tro underrättat U om sitt förvärv före A torde det enligt 

31 § 2 st SkbrL följa att C får bättre rätt än A.73  

 

Huruvida tredje man ska vara i god tro om överlåtelsen har berörts i litteraturen. 

Inledningsvis kan konstateras att något bestämt svar inte finns. Vid äkta godtrosförvärv 

finns som berörts ovan ett sådant krav när tredje man verkar för förvärvarens räkning. Med 

anledning av detta kan det ifrågasättas om någon åtskillnad bör göras mellan reglerna vid 

äkta godtrosförvärv och vid tvesala? En möjlighet som talar för att en åtskillnad bör göras 

är att dubbeldispositioner omfattar flera typer av egendom än vad äkta godtrosförvärv 

gör.74  

                                                
71 Med först avser det meddelande som först kommit i tredje mans kännedom, se von Würtemberg & Sterzel, 
Lagen om skuldebrev, s 133, Walin är dock av uppfattningen att skydd uppkommer när denuntiationen 
avsänts, se Walin, Panträtt, s 168f vilket Henriksson är tveksam till, se Sakrättsliga moment och dess 
ekonomiska konsekvenser, s 85.	  	  
72 Hessler, s 214. 
73 Håstad, s 67. 
74 Hessler, s 215f. 



30 
 

 

Denuntiation verkar rådighetsavskärande för överlåtaren. Genom att U underrättas om 

överlåtelsen förlorar B normalt sin passiva betalningslegitimation (se 29 § SkbrL) 

samtidigt som sin förfogandelegitimation (se 31 § 2 st SkbrL).75 Av 29 § SkbrL 

framkommer dock att B:s betalningslegitimation faller då U har anledning att misstänka att 

en överlåtelse skett medan förfogandelegitimationen försvinner först när U underrättats om 

överlåtelsen (se 31 § 2 st SkbrL).    

 

Vad har då U:s goda eller onda tro för betydelse när B har överlåtit egendom till A som 

visserligen inte denuntierat U men då U ändå har misstanke eller kännedom om 

överlåtelsen? Av vad som framkommer av 31 § 2 st SkbrL krävs en denuntiation för att C 

ska få företräde framför A varför eventuell misstanke saknar betydelse. B har i samband 

med U:s misstanke om överlåtelsen förlorat sin passiva betalningslegitimation, det vill 

säga till vem U kan betala med befriande verkan. Lindskog har, trots stadgandet i 31 § 2 st 

SkbrL, uppfattningen att i de fall U misstänker att en överlåtelse har skett trots avsaknad av 

denuntiation kan detta få betydelse för A:s rätt framför C. Om U upplyser C om sin 

misstanke kan C inte längre anses vara i god tro om sitt förvärv som skulle innebära 

prioritet framför A. Om U inte upplyser C om detta finns två möjligheter. Den ena är att 

C:s förvärv ges prioritet vilket innebär att U måste betala/utge egendomen till både A och 

C. Den andra är att B:s förlust av passiv legitimation gentemot A innebär att A får 

omsättningsskydd. Då blir U troligen skadeståndsskyldig mot C, om U inte upplyst C om 

sin misstanke. För det fall C har betalat till B i förlitan på informationen från U. U:s onda 

tro ”smittar” därmed C.76     

 

Detta resonemang innebär att A skulle få skydd vid dubbeldispositioner inte endast vid 

denuntiation utan även i de fall då U har en misstanke om att överlåtelse har skett och B 

därmed tappat sin betalningslegitimation.77 Dock är den rådande uppfattningen att förlust 

av passiv legitimation i 29 § SkbrL inte ger sakrättsligt skydd.78 Uppfattningen i doktrinen 

synes istället vara att om tredje man av en tillfällighet fått information eller misstanke om 

                                                
75 Lindskog, Om legitimation och sakrättsligt skydd vid överlåtelse av enkel fordran, s 116.	  
76 Lindskog, SvJT 1994 s 126f. 
77 A a s 127. 
78 Se bland annat Helander 473ff rörande borgenärsskydd, Walin, Panträtt s 176, Henriksson, Sakrättsliga 
moment och dess ekonomiska konsekvenser, s 86, Lambertz, SvJT 1994 s 423, Persson, SvJT 1994 s 426 och 
Henning, SvJT 1995 s 74, se även NJA 1936 s 113. 
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att överlåtelse skett, kan detta inte beaktas för frågan om förvärvaren fått sakrättsligt 

skydd. 

 

Av detta kan alltså utläsas att C som först denuntierar tredje man om överlåtelsen av annan 

vinner skydd mot A trots att tredje man tidigare fått kännedom eller misstanke om att 

egendomen redan överlåtits till A. Även Håstad är av uppfattningen att något krav på god 

tro hos tredje man inte borde krävas. Men tredje man får givetvis inte tidigare ha blivit 

denuntierad om A:s tidigare förvärv.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
79 Håstad, s 84.	  
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6 Avslutande synpunkter 

Som framkommit av framställningen är besittningsfrågan i GfL endast knapphändigt 

berörd i förarbeten, praxis och litteraturen. Istället har fokus hamnat på 

godtrosbedömningen. I framställningen har dock framkommit att besittning i GfL har 

betydelse för att avgöra om ett godtrosförvärv har skett. Inledningsvis har konstaterats att 

det i GfL rör sig om två besittningsbegrepp som fyller olika syften, ett för B som handlar 

om ett innehav av egendom och ett för C som handlar om ett besittningstagande. Vad 

gäller besittning hos B fyller denna en legitimerande funktion genom att B i och med att 

denne besitter egendom därmed är behörig att förfoga över den. B framstår som 

legitimerad främst genom sin omedelbara besittning av egendomen. B anses även 

legitimerad att förfoga över egendomen då den finns hos tredje man genom B:s medelbara 

besittning. 

 

Vad gäller C:s besittningstagande handlar det om att C ska få egendom traderad till sig för 

att ha gjort ett giltigt godtrosförvärv. Denna tradition, som gestaltar sig i form av 

omedelbar besittning, är även som för B i avsnittet ovan inte för alla situationer nödvändigt 

för ett giltigt förvärv. Finns egendom hos tredje man kan en denuntiation istället vidtas. 

Det har vidare konstaterats att borgenärsskyddets regler om avskuren rådighet för 

överlåtaren inte är tillämpligt vid omsättningsskydd utan att besittningstagande för C är 

strängt för att C ska anses vara skyddsvärd. C måste alltså inrätta sig efter sitt förvärv 

genom tradition eller denuntiation. Vidare har framställningen berört att LkL och lag 

(1944:302) om köpares rätt till märkt virke inte är tillämpliga som alternativ till tradition 

för C.  

 

Om tredje man innehar godset har konstaterats att C kan förvärva gods från denne om det 

föreligger en sådan ägarlegitimation där det framgår att tredje man företräder B. Vad gäller 

ond respektive god tro hos tredje man vid äkta godtrosförvärv har konstaterats att tredje 

man kan vara i ond tro om tredje man agerar för B:s räkning utan att detta smittar C:s goda 

tro. Företräder däremot tredje man C tillräknas tredje mans onda tro även C. Detta leder till 

resultatet att C kan anses vara i ond tro utan att egentligen ha vetskap om att det föreligger 

någon oegentlighet vad gäller överlåtelsen. Vid dubbeldispositioner där egendom innehas 

av tredje man måste denuntiation om överlåtelsen ske för att C ska ha företräde framför A. 
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Tredje mans eventuella misstanke om att en överlåtelse har skett ska inte anses såsom en 

denuntiation.  

 

Det kan vidare konstateras att trots att GfL uppställer krav på besittning för ett giltigt 

godtrosförvärv har besittningsfrågorna endast undantagsvis berörts i praxis och doktrin. 

Istället hamnar fokus, som nämnts ovan, på frågan vad avser C:s goda tro. Uppsatsen har 

konstaterat att besittningsrekvisiten vad gäller B och C fyller olika syften. Trots att lagens 

besittningsrekvisit är av vikt finns det ingen fullständig redogörelse för dess betydelse 

varken i praxis eller doktrin. Med anledning av detta uppkommer frågan om besittningens 

betydelse i GfL är av underordnad betydelse eller om frågan vad gäller besittning ännu inte 

ställts på sin spets. Kanske tyder den sparsamma praxisen och doktrinen på området att 

besittningsfrågan endast har betydelse på det teoretiska planet, medan besittningsfrågan i 

det praktiska livet inte är av samma vikt. 
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