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1 Inledning         

1.1 Bakgrund          
Inom rättsvetenskapen är en grundläggande uppdelning den mellan 

obligationsrätt och sakrätt – där den förra kan sägas reglera vilka rättigheter och 

förpliktelser avtalsparter har gentemot varandra, medan den senare reglerar 

rättigheters skydd mot tredje man.  Distinktionen mellan å ena sidan 1

obligationsrätt och å andra sidan sakrätt genomsyrar det svenska rättssystemet 

och måste nog även ses som nödvändig för vår förståelse av rätten. Ändock tror 

jag att sikten ibland kan skymmas av den box ett förmögenhetsrättsligt fall 

närmast per automatik placeras i, varför likheter och skillnader i förhållande till 

fall i en annan kategori inte uppmärksammas fullt ut. 

 Ett sådant exempel – i vart fall för min del – är de obligations- eller     

avtalsrättsliga reglerna om s.k. ställningsfullmakt samt de sakrättsliga reglerna 

om godtrosförvärv av lösöre, tillämpade i en situation då någon förfogar över 

annans egendom utan att ha lämnats medgivande till detta. Tre personer är 

inblandade: A, ursprunglig ägare till en sak; B, den person som överlåtit A:s 

egendom utan rätt därtill; samt C, eller tredje man, den person B överlåtit till och 

som därför gör anspråk på den sak som ursprungligen tillhörde A. Vem av A och 

C har bättre rätt till saken? Hur löses konflikten av de två regelverken? 

 
A  B            C   

  

 För att godtrosförvärv ska kunna ske uppställer godtrosförvärvslagen  som     2

första krav, förutom god tro hos C om B:s kompetensbrist, att överlåtaren B hade 

saken i sin besittning. Överlåtarens besittning anses ge denne en legitimation att 

förfoga över egendomen och är nödvändig för att tillmäta förvärvaren C:s goda 

tro någon rättslig betydelse i detta sammanhang. Som andra krav gäller att saken 

 Hessler, Allmän sakrätt s. 13 f.1

 Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre.2
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sedan måste ha kommit i C:s besittning. Lagens huvudprincip under de givna 

förhållandena är att A:s äganderätt utsläcks till förmån för C – s.k. extinktion – , 

men denna princip mjukas sedan upp av en rätt för den ursprungliga ägaren A att 

kräva tillbaka saken mot lösen. Efter en lång tids diskussion är emellertid 

möjligheten till godtrosförvärv begränsad på ett område sedan år 2003, nämligen 

på så vis att A utan lösen i princip har rätt att kräva tillbaka saker som denne 

blivit bestulen på – s.k. vindikation. 

 Även enligt fullmaktsläran måste C vara i god tro om B:s kompetensbrist för     

att kunna få bättre rätt till saken, men däremot krävs varken att B hade saken i sin 

besittning eller att den traderats till C. Om A:s äganderätt enligt fullmaktsregler 

s.a.s. utsläckts – genom att ett bindande avtal uppkommit mellan A och C – har 

vidare huvudmannen A inte någon lösenrätt. B:s möjligheter att såsom 

ställningsfullmäktig binda A regleras uttryckligen i 10 § 2 st. avtalslagen,  vari 3

föreskrivs: 

”Där någon såsom anställd i annans tjänst eller eljest i följd av avtal med annan intager en 
ställning, varmed enligt lag eller sedvänja följer viss behörighet att handla å dennes vägnar, 
anses han hava fullmakt att företaga rättshandlingar, som falla inom gränserna för denna 
behörighet.” 

 Som framgår av lagrummet spelar sedvänjan en betydande roll för att avgöra     

ställningsfullmaktens gränser – m.a.o. fullmäktigens behörighet. I praxis har 

emellertid en utveckling skett mot ett utökat ställningsfullmaktsinstitut där 

sedvanerekvisitet ersatts av andra omständigheter som i kombination med 

varandra anses verka behörighetsgrundande, t.ex. en persons besittning av en sak 

och huvudmannens tolererande av detta. 

 Denna nya form av ställningsfullmakt, här sammanfattande kallad särskild     

ställningsfullmakt, kan sägas bygga vidare på grundtanken bakom den 

lagreglerade eller allmänna ställningsfullmakten: tredje man ska kunna grunda 

sin bedömning om fullmäktigens behörighet utifrån yttre synbara omständigheter 

– den s.k. synbarhetsprincipen. Principen är dock inte utan begränsningar, utan 

 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.3
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för att ett faktum ska verka behörighetsgrundande måste det ”härröra från 

huvudmannen”. Vidare har det s.k. avtalsrekvisitet (”till följd av avtal”) alltid 

antagits behöva vara för handen för att B ska kunna handla med bindande verkan 

för A. 

1.2 Syfte          
De två rättsinstituten särskild ställningsfullmakt och godtrosförvärv av lösöre kan 

tyckas verka i två separata rättsliga sfärer, eftersom de förra reglerna tillämpas 

när B är behörig medan de senare tillämpas när B saknar behörighet. Vidare har 

inte sällan A:s vilja betraktats som ett grundläggande moment för 

avtalsbundenhet, medan extinktion av A:s rätt har setts som ett utslag av 

rättsregler vilka i princip inte alls tar hänsyn till A:s vilja 

 Reglerna om särskild ställningsfullmakt och godtrosförvärv av lösöre måste     

ändå sägas uppvisa stora likheter med varandra. Till skydd för C utgår båda 

regelverken från principen att överlåtaren B:s behörighet respektive legitimation 

grundar sig på yttre synbara omständigheter, men denna princip har också i båda 

fallen begränsats – i det förra bl.a. genom att bindande avtal förutsätter 

uppfyllande av avtals- och härrörandekraven, i det senare genom att extinktion 

förutsätter att egendomen inte är s.k. stöldgods. Syftet med denna uppsats är att 

utreda vilka principiella likheter och skillnader det finns mellan å ena sidan 

besittning som legitimerande faktor enligt lagen om godtrosförvärv av lösöre, 

och å andra sidan de omständigheter eller fakta som i kombination med varandra 

kan verka behörighetsgrundande enligt den särskilda ställningsfullmakten. 

Därvid ska särskilt motiven bakom de begränsningar som gjorts i den ovan 

nämnda synbarhetsprincipen analyseras. 

 Med denna jämförande analys hoppas jag kunna bidra till en ökad förståelse     

av reglerna sedda var för sig liksom deras inbördes förhållande till varandra. 

Vidare kan utredningsföremålet motiveras av den skillnad som finns mellan de 

två regelverken vad gäller det sätt varigenom C blir skyddad mot A; till skillnad 

från godtrosförvärvslagen uppställer ju inte fullmaktsreglerna något 
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traditionskrav, varför förvärv med stöd av ställningsfullmakt kan ses som ett 

prioriterat godtrosförvärv.  4

1.3 Avgränsningar          
Det är nödvändigt att göra en rad avgränsningar och möjligtvis också något 

förtydligande. Det bör först och främst poängteras att syftet med uppsatsen inte 

är att utreda när eller under vilka omständigheter tredje man C kan sägas vara i 

god tro. Istället försöker jag i denna uppsats, med en annan formulering än ovan, 

att utreda spörsmål rörande de förhållanden som den goda tron ska ha stöd i, här 

kallade legitimerande respektive behörighetsgrundande rättsfakta. De två 

frågorna kan emellertid inte fullständigt skiljas från varandra, varför kravet på 

god tro och vad som innefattas däri inte helt kan bortses från. 

 Ett ytterligare förtydligande, gällande de extinktiva godtrosförvärven, är att     

det är överlåtarens besittning som är av primärt intresse för uppsatsen. Att 

fullständigt bortse från kravet på förvärvarens besittningstagande, det s.k. 

traditionsrekvisitet, är dock enligt min mening svårt och inte heller särskilt 

lämpligt. För att utreda innebörden av kravet på överlåtarens besittning måste 

nämligen även i viss mån traditionsrekvisitet belysas; i annat fall är det svårt att 

förstå extinktionsregelns syfte och funktion. Vidare ska som antytts endast 

godtrosförvärv enligt lagen om godtrosförvärv av lösöre behandlas. Övriga regler 

om godtrosförvärv lämnas för enkelhetens skull därhän, vilket bl.a. innebär att 

fall av kompetensbrist hos överlåtaren pga. bristande rättshandlingsförmåga faller 

utanför ramen för framställningen.   5

 I svensk rätt finns flera bestämmelser om ställningsfullmakt.  Här ska endast     6

den allmänna ställningsfullmakten enligt 10 § 2 st. avtalslagen och den därjämte i 

praxis utvecklade särskilda ställningsfullmakten behandlas. I detta sammanhang 

kan det vara lämpligt att understryka att uppsatsens fokus ligger på relationen A–

 Jfr Millqvist, Sakrättens grunder s. 75 och Hessler, Allmän sakrätt s. 128.4

 Se Håstad, Sakrätt s. 79 ff. 5

 Ramberg & Ramberg s. 51.6
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C; regler rörande relationerna A–B och B–C berörs bara i den mån de anses 

nödvändiga för förståelsen av ämnet.  

 Reglerna om kommission är inte utan intresse för frågorna i uppsatsen, men av     

utrymmesskäl har jag varit nödgad att helt bortse från dem. Vidare ligger 

skadeståndsrättsliga regler utanför uppsatsens område. 

1.4 Disposition          
Uppsatsen inleds med två huvuddelar som ska stå som grund för den jämförande 

analysen. Först behandlas de obligationsrättsliga reglerna om ställningsfullmakt 

(avsnitt 2) och sedan de sakrättsliga reglerna om godtrosförvärv av lösöre (avsnitt 

3). Båda delarna följer ett liknande upplägg som syftar till att förklara 

regelsystemen och sätta in dem i deras respektive rättsliga sammanhang. I 

uppsatsens avslutande del återfinns sedan den egentliga jämförande analysen av 

rättsinstituten (avsnitt 4). 

1.5 Terminologi          
Termerna behörighet och behörighetsgrundande rättsfakta refererar till 

fullmaktsregler, medan legitimation och besittning som legitimerande rättsfaktum 

refererar till godtrosförvärvsregler. 

 Såsom framgår av avsnitt 1.1 använder jag mig av ett A–B–C-schema för att     

beteckna de olika aktörerna i kollisionssituationen. I delen om ställningsfullmakt 

benämns C för tredje man, vilket måhända inte är en fullt adekvat term eftersom 

C i dessa fall, vid bindande avtal, är motpart till A och inte någon utomstående 

person.  Uttrycket är emellertid starkt förankrat i lagtext och praxis, varför jag 7

ändå stannat för att kalla C för tredje man i detta sammanhang. 

 Med ”yttre omständigheter” och dylika begrepp avses omständigheter som     

tagit sig uttryck i sinnevärlden och därför kan uppfattas av människor. Begreppet 

kan kontrasteras med ”inre omständigheter”, med vilket jag avser omständigheter 

 Adlercreutz s. 152.7
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som inte tagit sig uttryck i sinnevärlden och därför inte kan uppfattas av 

människor, t.ex. en persons faktiska vilja.  8

1.6 Metod och material          
Uppsatsen har framskridit primärt genom analys av lagtext, förarbetsuttalanden, 

praxis och doktrin – dvs. genom bruk av vanlig eller traditionell juridisk metod. 

Jämförelsen mellan reglerna om ställningsfullmakt respektive godtrosförvärv är 

som antytts främst påkallad av den likhet som situationerna uppvisar. I källorna 

finns ingen enhetlig jämförande analys av de två rättsinstituten att tillgå, utan de 

uttalanden som gjorts rörande reglernas likheter och olikheter är ganska få och 

kortfattade. Med anledning av uppsatsföremålets tämligen ringa behandling i 

källorna har metoden i uppsatsens jämförande del möjligtvis blivit något friare än 

vanligt. 

 Utöver det sagda finns vissa andra, mer specifika metodiska spörsmål att lyfta     

fram. Ett sådant är vilken betydelse som ska tillmätas 1915 års avtalslag och dess 

förarbeten, vilka skrevs under en helt annan tid än den vi lever i nu. Jag har sett 

lagen och lagmotiven som en naturlig utgångspunkt för den mer allmänna 

förståelsen av fullmaktsläran, men anser att man vid konkreta och nutida problem 

måste läsa lagen i ljuset av dagens kommersiella verklighet.  En liknande fråga är 9

vilken vikt som kan läggas vid betänkandet Godtrosförvärv av lösöre (SOU 

1965:14), vilket aldrig ledde till någon lagstiftning men som ändock är en här 

flitigt använd källa. Trots att betänkandet formellt inte ligger till grund för 

nuvarande lagstiftning har det ansetts ha hög auktoritet och åberopas inte sällan i 

HD:s referat.  I denna uppsats har 1965 års betänkande främst använts för att ge 10

en djupare förståelse av godtrosförvärvsreglernas syfte och funktion, spörsmål 

vilka inte varit föremål för lika omfattande utredning i senare utkomna 

betänkanden och propositioner.  

 Distinktionen mellan det yttre och det inre kan problematiseras; se Samuelsson s. 28 ff.8

 Jfr Grönfors & Dotevall s. 24 f.9

 Se Bengtsson s. 783.10
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 Sedan finns det också vissa spörsmål gällande materialet från den juridiska     

doktrinen. Likt vad som sades ovan om avtalslagen och dess förarbeten bör det 

uppmärksammas att en del litteratur är ganska ålderstigen. Jag har emellertid inte 

sett detta som problematiskt för de principiella frågor som behandlas i uppsatsen. 

Vidare kan det möjligtvis diskuteras hur lämpligt det är att en författare – i det 

här fallet Grönfors – ges så pass stort utrymme i uppsatsen, framförallt i 

fullmaktsdelen. Att just denna författare fått så stort inflytande i denna del hör 

samman med hans stora bidrag till fullmaktsläran. Samtidigt har jag försökt få in 

åsikter från andra författare för att ge en balanserad och rättvisande bild av 

rättsläget, samt även försökt att själv hålla mig kritisk till de uppfattningar som 

finns i rättskällorna.  

 Uppsatsen utgår från svensk rätt. Avtalslagen är emellertid en produkt av     

nordiskt samarbete,  och innan lagen om godtrosförvärv av lösöre trädde i kraft 11

år 1987 hade försök gjorts för att åstadkomma enhetliga nordiska regler på 

området.  Därför ska i viss mån även annan nordisk rätt beaktas, i synnerhet 12

doktrin. 

 Till sist ska även sägas att jag ibland benämner aktörerna A, B eller C såsom     

”han”. I detta läggs inte någon värdering utan det görs endast för att inte 

komplicera texten ytterligare. 

 Adlercreutz s. 33. 11

 SOU 1984:16 s. 40 ff.12
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2 Reglerna om ställningsfullmakt         

2.1 Fullmaktsinstitutet           
2.1.1 Fullmakten i äldre rätt: en kort historisk tillbakablick           

I dagens samhälle är fullmaktsinstitutet så självklart att vi sällan reflekterar över 

dess existens eller innebörd. Så har det emellertid inte alltid varit, utan t.ex. var 

romersk rätt länge fientligt inställd till att en person skulle kunna skapa 

rättigheter och förpliktelser för en annan. Samhällets förändring med ökad handel 

och omsättning innebar dock snart ett behov av att kunna rättshandla genom 

annan, men försök att tillgodose detta behov gjordes genom utveckling av de 

redan rådande rättsgrundsatserna. Fullmaktsinstitutet sägs därför aldrig ha vunnit 

något principiellt erkännande inom romersk rätt, även om stora likheter finns 

med dagens fullmaktslära i fråga om rättsverkningarna.   13

 Möjligheten att handla genom fullmäktig erkändes i Sverige så tidigt som i de     

medeltida landskapslagarna och fullmaktsregler återfinns senare också i 1734 års 

lag. I likhet med romersk rätt gjorde man i äldre svensk rätt ingen distinktion 

mellan å ena sidan relationen huvudman–tredje man (det yttre rättsförhållandet), 

och å andra sidan relationen huvudman–fullmäktig (det interna eller 

bakomliggande rättsförhållandet). Inte förrän i mitten av 1800-talet kom man i 

Tyskland – med ord hämtade från motiven till avtalslagen – ”till full insikt” om 

att fullmakten, det yttre, och mandatet eller uppdraget, det inre, ”äro två skilda 

institut”.  Som antytts anammades synsättet till fullo av den s.k. 14

obligationsrättskommittén vid utformandet av det sedermera antagna förslaget till 

1915 års avtalslag.   15

 Se NJA II 1915 s. 185 f.13

 NJA II 1915 s. 186. Denna distinktion mellan det yttre och inre rättsförhållandet är emellertid inte 14

universell, utan ligger t.ex. varken till grund för amerikansk eller engelsk fullmaktslära; Dotevall, 
Fullmakt och immateriella tjänster s. 37 f. 

 NJA II 1915 s. 186 f.15
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2.1.2 Fullmakten i modern rätt: en överblick av reglerna och          

ändamålen bakom dem  

Det gemensamma ändamålet bakom fullmaktsinstitutet framgår med klarhet av 

obligationsrättskommitténs inledande meningar i sitt kapitel om fullmakt:  

”Under mera utvecklade ekonomiska förhållanden är det för de flesta människor svårt eller 
t.o.m. omöjligt att personligen företaga alla erforderliga rättshandlingar. Icke blott affärsmän 
utan även enskilda personer äro nödsakade att i stor utsträckning anlita annans medverkan 
vid ingående av avtal eller företagande av andra rättshandlingar.”  16

 Det som bidrog till det fullmaktsliknande institutets utveckling i romersk rätt     

är således också det som ligger till grund för dagens moderna fullmaktslära, 

m.a.o. behovet i samhället av att kunna rättshandla genom annan med samma 

rättsverkan som om man själv hade handlat. Fullmaktsreglerna anses vidare 

fungera som ett viktigt medel för att kunna organisera verksamheter på ett 

lämpligt sätt. Här överlappar reglerna dem om handlande för annans räkning pga. 

organbehörighet.  17

 Ett spörsmål som berörts men ännu inte fullt klargjorts är vad som egentligen     

menas med fullmakt. Obligationsrättskommittén lade fram följande definition: 

”Fullmakten är en till tredje man riktad viljeförklaring av huvudmannen, varigenom denne 
påtager sig följderna av den rättshandling ställföreträdaren å hans vägnar företager.”  18

 Konstruktionen av fullmakten – i betydelsen fullmaktsförklaring eller     

bemyndigande – som en viljeförklaring riktad från huvudmannen till tredje man 

har blivit utsatt för mycket kritik i doktrinen, t.ex. av Adlercreutz som sett den 

som ett ”uttryck för en förlegad metod att med ett viljeteoretiskt resonemang 

’förklara’ fullmaktens innebörd”  och Hellner som beskrivit betraktelsesättet 19

som ”mycket tvivelaktigt”.  Nära sammanhängande med synsättet är emellertid 20

begreppsparet behörighet och befogenhet, där behörigheten beror av det yttre 

 NJA II 1915 s, 183.16

 Grönfors, Ställningsfullmakt s. 102 f.17

 NJA II 1915 s. 184.18

 Adlercreutz s. 155.19

 Hellner s. 759.20

!12



förhållandet medan befogenheten beror av det inre. Den yttre relationen – den 

mellan huvudmannen och tredje man – , alltså behörigheten, regleras i 10 § 1 st. 

avtalslagen: 

”Den, som åt annan givit fullmakt att sluta avtal eller eljest företaga rättshandlingar, varder 
omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje man genom rättshandling, som 
fullmäktigen inom fullmaktens gränser företager i fullmaktsgivarens namn.” 

 Av s t a d g a n d e t f r a m g å r d e t f ö r f u l l m a k t e n k a r a k t ä r i s t i s k a     

partsbindningsmönstret, att huvudmannen blir förpliktigad och berättigad direkt 

gentemot tredje man medan fullmäktigen står utanför avtalsförhållandet.  Om 21

fullmäktigen kan handla med bindande verkan för huvudmannen har han 

behörighet, vilken alltså enligt det ovan återgivna motivuttalandet härleds till 

huvudmannens vilja. Det viljebegrepp som begagnas är emellertid ganska 

utspätt; avgörande är vad tredje man med fog kunnat förutsätta om 

huvudmannens vilja, inte vad den senare faktiskt åsyftat.  Numera är det klart att 22

behörigheten inte ensamt grundar sig i huvudmannens vilja, hur den än 

definieras, utan att även andra fakta kan verka behörighetsgrundande – här 

kallade behörighetsgrundande rättsfakta.  Rättsverkningarna ses på detta vis 23

som ett utslag av rättsreglerna, vilka bottnar i uppfyllandet av fullmaktsinstitutets 

praktiska funktion.  24

 Det inre förhållandet – det mellan huvudmannen och fullmäktigen – , alltså     

befogenheten, regleras bara i avtalslagen i den mån det kan ha inverkan på 

huvudmannens bundenhet.  Av särskilt intresse är 11 § 1 st.: 25

”Har fullmäktigen vid företagande av rättshandling handlat i strid mot särskilda 
inskränkande föreskrifter av fullmaktsgivaren, vare rättshandlingen ej gällande mot denne, 
såframt tredje man insåg eller bort inse, att fullmäktigen sålunda överskred sin befogenhet.” 

 Grönfors, Ställningsfullmakt s. 14.21

 Adlercreutz s. 122 f.22

 Beteckningen är i princip hämtad från Grönfors, som använder termen ”fullmaktsgrundande rättsfakta”; 23

Grönfors, Ställningsfullmakt s. 26. Jfr även Adlercreutz s. 156, som använder det liknande uttrycket 
”fullmaktsfakta”.

 Adlercreutz s. 155.24

 Adlercreutz s. 159.25
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 Godtroende tredje man är således skyddad mot en invändning om att     

fullmäktigen handlat i strid mot huvudmannens instruktioner, dvs. överskridit sin 

befogenhet. Enligt 39 § 1 meningen är den ordinarie tidpunkten för 

godtrosbedömning då tredje man blev kunnig om rättshandlingen. Där särskilda 

omständigheter föranleder sådant kan emellertid, enligt 39 § 2 meningen, hänsyn 

tas till omständigheter som tillkommit efter denna tidpunkt men innan 

rättshandlingen inverkat bestämmande på tredje mans handlingssätt. 

Undantagsregeln, den s.k. re integra-bestämmelsen, har i doktrinen ansetts böra 

användas med försiktighet och synes inte heller ha tillämpats av HD.  26

 Av 11 § 2 st. framgår emellertid att skyddet för godtroende tredje man mot     

invändningar om fullmäktigens befogenhetsöverskridande är beroende av 

grunden för fullmakten, nämligen på så vis att huvudmannen aldrig blir bunden 

utöver befogenheten när fullmakten är sådan som enligt 18 § ”grundar sig 

allenast å fullmaktsgivarens meddelande till fullmäktigen”. Vid sådan s.k. 

osjälvständig fullmakt, där alltså fullmakten inte knyts till något yttre faktum som 

är oberoende av fullmäktigens uppgifter, får tredje man handla på egen risk.  27

Behörigheten och befogenheten sägs därför sammanfalla vid osjälvständiga 

fullmakter såsom uppdragsfullmakt.  28

 Vid den andra typen av fullmakter – s.k. självständiga fullmakter – skyddas     

som sagt godtroende tredje man mot befogenhetsöverskridanden. I avtalslagen 

nämns tre olika exempel på självständiga fullmakter: skriftlig fullmakt som ges 

till fullmäktigen för att av denne visas för tredje man (16 §); ett meddelande 

direkt från huvudmannen till tredje man om att fullmäktigen har fullmakt (13 §); 

fullmäktigens innehav av en viss ställning, ställningsfullmakt (10 § 2 st. och 15 

§).  När som i dessa fall tredje man kan stödja sig på något typ av meddelande 29

eller yttre synbara fakta från huvudmannen framträder konstruktionen med 

dubbla linjer för fullmakten, dvs. behörighet respektive befogenhet.  Denna 30

princip om synbarhet för tredje man och dess betydelse framträder tydligt vid 

 Adlercreutz s. 260 f. Jfr NJA 1999 s. 575 och NJA 1999 s. 793.26

 NJA II 1915 s. 196 f.27

 Ramberg & Ramberg s. 50.28

 Ramberg & Ramberg s. 46 f. 29

 Jfr NJA II 1915 s. 196.30
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obligationsrättskommitténs behandling av ställningsfullmakt. Man uttryckte 

saken så att: 

”… tredje man icke behöver efterforska, huruvida huvudmannen i det särskilda fallet 
inskränkt fullmäktigens befogenhet, utan allenast har att hålla sig till det yttre 
förhållandet”.  31

 Den förordade rättsgrundsatsen, innebärande att tredje man som utgångspunkt     

kan lita på det som utåt sett framgår för denne, är enligt kommittén ”i hög grad 

ägnad att betrygga omsättningens säkerhet”.  Principen kan således beskrivas 32

som en tillits- eller godtrosskyddsprincip.  Att fullmäktigen ger ett sken av 33

behörighet hjälper däremot inte tredje man vid behörighetsöverskridanden; t.ex. 

kan ett skickligt förfalskat fullmaktsdokument inte medföra bundenhet för 

huvudmannen på grund av fullmaktsregler, och detta oberoende av tredje mans 

goda tro.  Synbarhetsprincipen har således varit av stor vikt vid reglernas 34

utarbetande, men den avgör inte ensamt i vilka fall huvudmannen blir bunden. 

Risken för existensen av vissa för tredje man okända sakförhållanden har således 

lagts på tredje man och inte huvudmannen.  35

 I sammanhanget bör avslutningsvis 25 § avtalslagen nämnas. Stadgandet ger i     

princip tredje man en rätt till skadestånd av fullmäktigen enligt det positiva 

kontraktsintresset när denne handlat utan erforderlig fullmakt och därmed inte 

bundit huvudmannen.  Fullmäktigen kan även genom sitt handlande ådra 36

skadeståndsansvar för huvudmannen gentemot tredje man, antingen till följd av 

skadeståndslagens regler om principalansvar eller vårdslöshet.  37

 NJA II 1915 s. 193.31

 NJA II 1915 s. 193.32

 Jfr Adlercreutz s. 20 f.33

 Ramberg & Ramberg s. 47. Trots att fullmäktigen överskridit sin behörighet kan huvudmannen bli 34

bunden – dels genom ratihabition eller med detta likställt konkludent handlande eller passivitet, dels 
enligt 18 kap. 3 § handelsbalken i den mån fullmäktigens handlande varit till nytta för huvudmannen, en 
regel som påminns om i 27 § 3 st. avtalslagen; se Adlercreutz s. 219 ff. Jfr även 25 § 1 st. avtalslagen: 
”eller att den rättshandling, varom fråga är, blivit godkänd av den uppgivne huvudmannen eller ändock är 
gällande mot honom”.

 Grönfors, Ställningsfullmakt s. 89.35

 Adlercreutz s. 222 ff.36

 Förhållandet mellan 25 § avtalslagen och skadeståndslagens regler är inte helt okomplicerat, men kan 37

av utrymmesskäl inte utredas närmare i denna uppsats. Se Tiberg & Dotevall s. 74 ff för en djupgående 
behandling av frågan.
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2.2 Allmän ställningsfullmakt          
2.2.1 En överblick av rekvisiten          

I syfte att lägga grunden för förståelsen av särskild ställningsfullmakt ska 

rekvisiten för allmän ställningsfullmakt behandlas på ett översiktligt sätt. Som 

redan sagts framgår den i avtalslagen reglerade ställningsfullmakten av 10 § 2 st., 

vilket lyder: 

”Där någon såsom anställd i annans tjänst eller eljest i följd av avtal med annan intager en 
ställning, varmed enligt lag eller sedvänja följer viss behörighet att handla å dennes vägnar, 
anses han hava fullmakt att företaga rättshandlingar, som falla inom gränserna för denna 
behörighet.” 

 Ställningen är här behörighetsgrundande rättsfaktum, inte huvudmannens     

viljeförklaring att i det enskilda fallet bli bunden.  Ställningsfullmakten kan 38

dock inte anses helt fristående från huvudmannens vilja, eftersom ställningen ska 

intagas i följd av avtal med annan, huvudmannen. Vidare bestäms det yttre 

förhållandet av den behörighet som enligt lag eller sedvänja följer med en viss 

ställning. Dessa tre rekvisit är utmärkande för just ställningsfullmakten.  39

 Genom att läsa 10 § 2 st. tillsammans med 10 § 1 st. och 11 § framgår att     

ytterligare tre rekvisit, dessa av allmän fullmaktsrättslig karaktär, måste vara 

uppfyllda för rättshandlingens bindande verkan för huvudmannen: fullmäktigen 

måste företa rättshandlingen i huvudmannens namn; denna rättshandling måste 

falla inom behörigheten för fullmakten; samt som sista krav måste tredje man 

vara i god tro om eventuella befogenhetsinskränkningar.  De sex rekvisiten för 40

ställningsfullmakt är nära sammanbundna och kan därför enligt Grönfors inte 

 Adlercreutz s. 182. Att ställningsfullmakten inte passar särskilt väl in i synen av fullmakten som en till 38

tredje man riktad viljeförklaring vittnar lagtexten om; jfr ”anses han hava fullmakt”, ett uttryckssätt som 
enligt Grönfors & Dotevall s. 129 f antyder att ställningsfullmakten ska behandlas som om den vore en 
”riktig” fullmakt, men att den inte är det. 

 Grönfors & Dotevall s. 131.39

 Grönfors & Dotevall s. 131.40
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förstås isolerade från varandra. I likhet med nämnda författare ber jag därför 

läsaren att ha detta i åtanke vid läsningen av dem.  41

2.2.1.1 Ställning      

Rekvisitet ställning visar på ställningsfullmakten som självständig fullmakt: 

ställningen ska vara synbar för tredje man och anses därmed fylla samma 

funktion som det fullmaktsdokument som är avsett att visas upp för tredje man.  42

I motiven anförs som exempel på ställning bl.a. butiksbiträdet som sitter i kassan 

eller som står bland varorna, situationer vilka väl kan jämföras med fall där ett 

fullmaktsdokument spelar en symbolisk roll. Ställningen som ett yttre synbart 

moment är dock inte sällan uttunnat. Ett illustrativt exempel är NJA 1953 s. 566, 

i vilket rekvisitet ansågs uppfyllt genom att tredje man ringde till ett företags 

telefonväxel och bad om att få tala med den som hade hand om inköpen.  

2.2.1.2 I följd av avtal      

Avtalet mellan huvudmannen och fullmäktigen behöver inte kvalificeras, utan 

kan vara av vilken typ som helst.  Motiven anger som två exempel anställnings- 43

och uppdragsavtal.  Avtalsrekvisitet har ansetts ha som främsta funktion att 44

”garantera huvudmannen ett visst minimiskydd mot bundenhet”.  Till detta 45

återkommer jag senare i uppsatsen. 

2.2.1.3 Behörighet enligt sedvänja       46

Avgörande för behörighetens omfattning är med motivens uttryckssätt ”gängse 

skick och bruk” eller ”den allmänna rättsuppfattningen” om vad en person i en 

viss ställning kan göra. Det sedvanliga är m.a.o. frikopplat från eventuellt 

partsbruk. Sålunda krävs en mer allmän, icke lokal, spridning av skick och bruk 

 Grönfors, Ställningsfullmakt s. 142. Synpunkten att rekvisiten för ställningsfullmakt inte kan förstås 41

isolerade från varandra torde för övrigt ha bäring på rekvisit eller rättsregler i allmänhet, i vart fall när de 
förekommer inom samma rättsområde och kan anses fylla liknande funktioner. Jfr avsnitt 3.2.1 om 
besittning som rättsligt begrepp. 

 NJA II 1915 s. 196.42

 Grönfors, Ställningsfullmakt s. 163 f.43

 NJA II 1915 s. 192.44

 Grönfors, Ställningsfullmakt s. 159 ff.45

 Hänvisningen till behörighet enligt lag i 10 § 2 st. avtalslagen är utan intresse för framställningen och 46

berörs därför inte närmare. Se Ramberg & Ramberg s. 51 för exempel på sådan behörighet.
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för att behörighet ska kunna grundas enligt 10 § 2 st. Det är tredje man som har 

bevisbördan för förekomsten av sedvana.   47

 Trots de nämnda begränsningarna i begreppet sedvänja erbjuder det en     

möjlighet för domstolarna att följa affärslivets utveckling. HD gick möjligtvis 

ännu längre än så i NJA 1956 s. 656, i vilket en kontrollvakt som ostridigt hade 

behörighet att motta bilar även ansågs ha behörighet att motta mindre 

värdeföremål såsom en kamera. Grönfors menar att HD:s domskäl bygger på 

tanken att fullmäktigen borde ha behörighet att ta emot mindre värdeföremål 

eftersom det är nödvändigt för att avtalstypen ska fungera på ett ändamålsenligt 

sätt i samhället, och att denne därför också har det.  Att här tala om sedvänja, 48

såsom det definieras i motiven, ställer jag mig mycket tveksam till.   

2.2.1.4 I huvudmannens namn      

I svensk rätt – igen med tysk rätt som förlaga – görs en uppdelning mellan 

handlande i eget respektive annans namn. Situationen måste vara av det senare 

slaget för att aktualisera fullmaktsregler. Utgångspunkten är att den som sluter 

avtal normalt gör det i eget namn; för att denna presumtion ska brytas och 

således fullmaktsregler kunna tillämpas måste B uppträda på sådant sätt att tredje 

man C får klart för sig att B endast handlar såsom fullmäktig.  Vid 49

ställningsfullmaktssituationer, i vart fall beträffande mer vardagliga 

rättshandlingar såsom inköp i en butik, torde det för tredje man inte sällan vara 

relativt likgiltigt vem som är dennes avtalspart. För rekvisitets uppfyllande 

brukar därför hävdas att tredje man inte behöver känna till huvudmannens 

identitet, dvs. vem denne är, men väl att det överhuvudtaget finns en 

huvudman.  50

 Se t.ex. NJA 2002 s. 244 och NJA 2013 s. 659.47

 Grönfors, Ställningsfullmakt s. 207 f.48

 NJA II 1915 s. 190.49

 Grönfors, Ställningsfullmakt s. 186 f. Jfr även NJA II 1915 s. 190. 50
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2.2.1.5 Den företagna rättshandlingen inom behörigheten      

Kravet på att den företagna rättshandlingen måste falla inom behörigheten är av 

naturliga skäl kopplat till ställningen och med denna medföljande sedvänja, 

eftersom dessa två senare rekvisit bildar ställningsfullmaktens omfång inom 

vilket alltså rättshandlingen måste rymmas. 

 Att gränserna för fullmakten bestäms på detta sätt har två effekter. Å ena sidan     

får det anses vara en vanlig uppfattning att personer högre upp i en organisation 

kan vidta mera omfattande rättshandlingar jämfört med personer med en lägre 

ställning, men å andra sidan företas omfattande rättshandlingar mera sällan varför 

en sedvänja i regel inte hinner utvecklas för handlingar av sådan karaktär.  Av 51

denna anledning har ställningsfullmakten setts som ”de schablonartade och i det 

dagliga livet ofta upprepade rättshandlingarnas särskilda partsbindningsmedel”.   52

2.2.1.6 Tredje man i god tro om eventuella befogenhetsinskränkningar      

Liksom vid övriga självständiga fullmakter skyddas som sagt godtroende tredje 

man mot förekomsten av inskränkande föreskrifter från huvudmannen. Sådana 

föreskrifter kan komma till tredje mans kännedom antingen via de yttre 

förhållandena eller på annat sätt, t.ex. genom att huvudmannen informerar tredje 

man om fullmäktigens uppdrag.  ”[M]ed hänsyn till ställningsfullmaktens 53

funktion” utgår Adlercreutz från att det måste ställas ”tämligen höga krav” för att 

tredje man ska anses vara i ond tro, varför man inte kan tala om någon 

undersökningsplikt för denne.  54

2.3 Särskild ställningsfullmakt          
2.3.1 Inledande anmärkningar          

Som redan sagts har det sedan lång tid tillbaka i praxis utvecklats en fullmaktstyp 

vid sidan av 10 § 2 st. avtalslagen, den som här kallas särskild 

 Grönfors & Dotevall s. 137.51

 Grönfors & Dotevall s. 137. Jfr NJA 1992 s. 782.52

 Grönfors & Dotevall s. 137 f.53

 Adlercreutz s. 183. 54
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ställningsfullmakt.  Grunden för denna nydaning anses ligga i behovet av skydd 55

för tredje man, eftersom denne ofta har svårt att avgöra huruvida fullmäktigen är 

behörig enligt 10 § 2 st., vilket ju kräver en bedömning av det till sin natur 

kasuistiska sedvanerekvisitet.  56

 Att avtalslagen inte uttömmande reglerar förutsättningarna för avtalsingående     

genom fullmäktig framgår i förbigående av dess motiv: 

”Ej heller avse förslagets bestämmelser att uttömmande angiva de olika sätt, på vilka 
befullmäktigande kan ske. /…/ Om t.ex. någon upprepade gånger uppträtt såsom fullmäktig 
för en annan utan att denna haft något att anmärka däremot, kan i en sådan passivitet under 
vissa förhållanden ligga en fullmakt att även för framtiden företaga rättshandlingar av 
ifrågavarande slag.”  57

 I likhet med sedvänja enligt 10 § 2 st. kan således huvudmannens passivitet     

under vissa omständigheter utgöra behörighetsgrundande faktum. 

Obligationsrättskommittén lämnar emellertid inte med detta uttalande 

grundtanken om att fullmakten är en till tredje man riktad viljeförklaring; 

avtalsbundenheten anses fortfarande bero på huvudmannens vilja, men man 

accepterar att förklaringen inte måste vara uttrycklig utan kan vara tyst eller 

konkludent.  58

 Den särskilda fullmaktstyp som utvecklats utifrån synen om huvudmannens     

passivitet som behörighetsgrundande faktum kallas ibland toleransfullmakt. Det 

behörighetsskapande momentet för denna grupp har av Grönfors beskrivits som: 

”[E]tt av mellanmannen upprepat handlande, vilket huvudmannen förefaller ha tolererat 
genom sin underlåtenhet att aktivt ingripa för att förhindra ett upprepande”.  59

 Vid sidan av toleransfullmakten finns vad som nämnda författare benämner     

kombinationsfullmakt, med vilken han avser: 

 Se Grönfors, Högsta domsmakten s. 185 ff för en utmärkt genomgång av den särskilda 55

ställningsfullmaktens utveckling.
 Grönfors & Dotevall s. 136.56

 NJA II 1915 s. 191.57

 Grönfors, Högsta domsmakten s. 185 f.58

 Grönfors, Ställningsfullmakt s. 244.59
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”[S]ituationer [då det] föreligger en kombination av olika omständigheter, vilka anses vara i 
samverkan med varandra ägnade att inge en medkontrahent föreställningen att han har att 
göra med en behörig mellanman”.  60

 Det saknas anledning att i denna framställning göra en skarp distinktion     

mellan de två grupperna. Av praktiska skäl betecknar jag dessa två typer 

tillsammans för särskild ställningsfullmakt.   61

 Vid särskild ställningsfullmakt ersätts sålunda sedvanerekvisitet med en eller     

flera andra omständigheter vilka ger tredje man fog för att uppfatta fullmäktigen 

som behörig; övriga rekvisit som behandlats ovan i avsnitt 2.2.1 anses dock alltid 

behöva vara för handen.  I det avsnitt som nu följer ska vi titta närmare på ett av 62

de egentliga spörsmålen för uppsatsen, nämligen vilka omständigheter eller fakta 

som kan verka behörighetsgrundande.  

2.3.2 Behörighetsgrundande fakta: befogad tillit och härrörandekravet          

Från rättspraxis finns en mängd olika fall gällande särskild ställningsfullmakt, 

men trots detta synes det inte helt enkelt att beskriva vilka omständigheter som 

kan verka behörighetsgrundande enligt nämnda fullmaktstyp. Utgångspunkten 

torde dock vara klar: fullmäktigens behörighet grundar sig i yttre, för tredje man 

synbara omständigheter.  I doktrinen har det uttrycks att behörighetsgrundande 63

fakta kan utgöras av ”strängt taget vilket beteende som helst från huvudmannen, 

bara det ger tredje man fog att räkna med att behörighet föreligger”.  Exempel 64

på omständigheter som i kombination med andra yttre förhållanden grundat en 

behörighet är fullmäktiges uppträdande i företagets försäljningslokaler  och 65

dennes innehav av ett kvitto med huvudmannens stämpel på,  liksom även 66

utformningen av en klausul i ett kontrakt.  Från praxis finns däremot inget fall 67

då t.ex. B:s innehav av ett kvitto eller besittning av en bil i sig ansetts 

 Grönfors, Ställningsfullmakt s. 244.60

 Så även Adlercreutz s. 202, som emellertid använder samlingsnamnet ”speciell ställningsfullmakt”.61

 Dotevall, Vänbok till Axel Adlercreutz s. 74 ff. 62

 Grönfors, Ställningsfullmakt s. 265 f.63

 Adlercreutz s. 200.64

 NJA 1950 s. 86.65

 NJA 1932 s. 686.66

 NJA 1950 s. 86.67

!21



behörighetsgrundande, utan innehavet eller besittningen har mig veterligen bara 

getts sådan verkan i kombination med andra yttre moment. Vidare är inte sällan 

huvudmannens passivitet gentemot fullmäktigens upprepade handlande av stor 

betydelse såsom behörighetsgrundande faktum.  68

 Med denna uppsats ämnar jag emellertid inte att utföra någon kvantitativ     

undersökning av behörighetsgrundande rättsfakta, utan syftet är ju som sagt att 

förstå dessa på en mer principiell eller grundläggande nivå. De senaste 25 åren 

har ett relativt stort antal mål rörande särskild ställningsfullmakt kommit inför 

HD. Domstolen har därmed fått – och även till viss del tagit – möjligheten att 

klargöra utformningen av denna särskilda fullmaktstyp. För den följande mer 

principiella diskussionen har jag valt att ta avstamp i det mycket 

uppmärksammade avgörandet NJA 2013 s. 659, vilket ges tämligen stort 

utrymme. Därefter följer en analys av HD:s senaste dom i ämnet, NJA 2014 s. 

684. Från framförallt det senare fallet och frågor som uppkommer däri görs sedan 

kopplingar till äldre praxis. 

2.3.2.1 Tankar utifrån NJA 2013 s. 659      

Omständigheterna i 2013 års fall var följande. Researrangören Apollo Resor AB 

hade mellan åren 1996–2002 ett samarbete med det turkiska företaget Asistan 

Turistik Ltd, innebärande att Asistan hade ensamrätt att leverera vissa tjänster för 

Apollos verksamhet i Turkiet, bl.a. ordnande av bussresor och utflykter. Därtill 

hjälpte Asistan även Apollo vid hotellförhandlingar och andra möten i landet. 

Ursprungligen reglerades samarbetet av ett tillsvidareavtal, men detta ersattes i 

juli 2000 av ett ettårsavtal som enligt dess lydelse förlängdes med ett år i taget 

om ingen uppsägning skedde. Avtalet började gälla den 1 januari 2001. 

 Ettårsavtalet undertecknades av B.Ö., verkställande direktör i Apollos     

dotterbolag Free Time Holidays AB. Samme B.Ö. undertecknade i mars 2001 ett 

nytt avtal med Asistan. Det nya avtalet skulle till skillnad mot det tidigare gälla 

för tre år framåt och innehöll vidare en klausul om att Apollo skulle ersätta 

Asistan för förluster vid en eventuell förtida uppsägning från Apollos sida. 

 Se t.ex. NJA 1943 s. 316 och NJA 1973 s. 725.68
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 Undertecknandet av såväl ettårs- som treårsavtalet ägde rum under en tid av     

förändring hos Apollo. År 2000 hade nämligen den s.k. Kouni-koncernen köpt 

upp en betydande andel i Apollo och i januari 2001 blev Apollo ett helägt 

dotterbolag i Kouni. I koncernen fanns redan ett danskt dotterbolag som även det 

arrangerade resor till Turkiet, varför man inom Kouni snart påbörjade arbetet för 

att samordna dotterbolagens verksamheter. I samband med detta, på våren 2002, 

valde Apollo att säga upp ettårsavtalet. Asistan yrkade då med hänvisning till 

treårsavtalet på skadestånd pga. Apollos förtida uppsägning. Apollo bestred i sin 

tur giltigheten av treårsavtalet. Grunden för bestridandet – vilken är den fråga 

som HD hade att ta ställning till – var att B.Ö. varken hade behörighet eller 

befogenhet att ingå treårsavtalet för Apollos räkning, varför Apollo inte ansåg sig 

bundet av det och följaktligen inte heller förpliktigat att betala någon ersättning. 

 HD konstaterade inledningsvis att B.Ö. inte var firmatecknare eller agerade på     

uppdrag från en behörig person när han skrev under treårsavtalet. Vidare ansågs 

B.Ö. inte vara behörig att teckna treårsavtalet enligt avtalslagens bestämmelse 

om allmän ställningsfullmakt eftersom Asistan inte kunnat visa på förekomsten 

av en generell sedvänja. Domstolen gick därför vidare till att bedöma fallet 

utifrån tolerans- och kombinationsfullmakt och uttryckte därvid att: 

”Toleransfullmakt anses i den juridiska litteraturen uppkomma genom att huvudmannen 
under en avsevärd tid eller vid upprepade tillfällen låter en person rättshandla för sin räkning 
utan att ingripa mot detta. Huvudmannen anses då genom sitt agerande, eller underlåtenhet 
att agera, ha godtagit att bli bunden. Kombinationsfullmakt kännetecknas av att 
omständigheterna i det enskilda fallet motiverar att huvudmannen blir ansvarig för någon 
annans agerande i en avtalssituation, utan att det finns någon sedvänja eller något upprepat 
handlande.”  

 Av intresse är att HD tydligt kopplar toleransfullmakten till huvudmannens     

v i l j a ( ” [ h ] u v u d m a n n e n … g o d t a g i t a t t b l i b u n d e n ” ) , m e d a n 

kombinationsfullmakten beskrivs helt neutralt och frikopplad från denna 
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(”omständigheterna… motiverar att huvudmannen blir ansvarig”).  I det i 69

domskälen nästföljande avsnittet uttalade HD den generella regeln att: 

”Den som skapar en befogad tillit hos någon annan, om att han företräds av en behörig 
person i en viss avtalssituation, kan alltså bli bunden av personens handlande. /…/ 
Avgörande är de yttre förhållanden som härrör från huvudmannen och som tredje man har 
kunnat iaktta. Vid bedömningen av om tredje man har kunnat hysa en befogad tillit i fråga 
om att det fanns en behörighet, får hänsyn tas till bl.a. vilket slags avtal det rör sig om, vilken 
verksamhet det gäller, hur vanligt förekommande avtalstypen är och vilka åtaganden avtalet 
innebär.”  70

 Det är i min mening svårt att se hur denna rättsregel kan anses följa av det i     

domskälen föregående avsnittet, något domstolen verkar mena (jfr ”den som 

skapar befogad tillit… kan alltså bli bunden”).  Uppenbarligen är det så att HD 71

anser det motiverat att hålla huvudmannen bunden av fullmäktigens handlande 

när den förstnämnda givit tredje man en befogad tillit om att han företräds av en 

behörig person. Befogad tillit hos tredje man fungerar således som en alternativ 

grund till huvudmannens vilja för att medföra bundenhet. Gott så. Men vilka 

andra sätt, om några, som (objektivt) kan motivera avtalsbundenhet nämns 

däremot inte.  

 Hur förhåller sig då HD:s bedömning i fallet till den uppställda regeln? Var     

situationen sådan att Asistan kunnat hysa befogad tillit i fråga om B.Ö:s rätt att 

ingå treårsavtalet för Apollos räkning? Till att börja med konstaterade HD att 

B.Ö. visserligen inte var formellt anställd av Apollo eftersom han var VD för 

dotterbolaget Free Time, men att han i praktiken ingick i Apollos organisation 

och var direkt underställd moderbolagets VD. B.Ö. intog således en ställning i 

följd av avtal med Apollo. Han hade även sedan år 1999 slutit flera s.k. 

hotellavtal för såväl moder- som dotterbolagets räkning. Standardformulär från 

Apollo hade då använts. Enligt HD var det därför sammantaget klart att B.Ö. 

hade rätt att sluta hotellavtal för Apollo. 

 HD:s beskrivning av toleransfullmakten kan emellertid inte sägas innefatta ett krav på verklig vilja hos 69

huvudmannen för att denne ska bli bunden av fullmäktigens handlande; jfr ”[h]uvudmannen anses då… 
ha godtagit att bli bunden”. Min kursivering.

 Hänvisningar utelämnade.70

 Min kursivering.71
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 Dessa omständigheter har ansetts vara de tillitsskapande yttre förhållandena     

som härrör från huvudmannen och som därför kunnat gett Asistan intryck av att 

B.Ö. var behörig att ingå treårsavtalet för Apollos räkning.  Frågan är dock om 72

inte domstolen i princip uteslutande resonerat i linje med sin viljebaserade 

definition av toleransfullmakt, då det man anför endast visar på att Apollo 

godtagit B.Ö. som behörig att sluta hotellavtal. Av domen framgår inte om detta 

var ett förhållande som Asistan faktiskt iakttog, något som i min mening annars 

kunnat ge Asistan visst fog för att B.Ö. också hade rätt att sluta treårsavtalet. HD 

verkar emellertid inte anse bundenhet för huvudmannen vara beroende av att 

tredje man faktiskt har iakttagit de yttre omständigheterna (jfr ”omständigheter… 

som tredje man har kunnat iaktta”).  I en sådan situation är det dock svårt att 73

tala om en befogat tillit hos tredje man i fråga om fullmäktigens behörighet, utan 

bundenhet måste då enligt min mening vila på huvudmannens vilja. Såsom 

domen är skriven torde HD som sagt ha sökt stöd för bundenhet i det senare. 

 Efter att HD kommit fram till att B.Ö. hade rätt att sluta hotellavtal för Apollos     

räkning konstaterade man att det omtvistade treårsavtalet emellertid inte kan 

likställas med sådana avtal, bl.a. eftersom treårsavtalet var ett s.k. agentavtal som 

ingicks mera sällan och som innebar att motparten intog en förtroendeställning. 

Domstolen jämförde sedan treårsavtalet med det ostridigt gällande ettårsavtalet, 

båda två agentavtal vilka undertecknats av B.Ö.  Man kom kort sagt fram till att 74

treårsavtalet innebar en ökad riskexponering för Apollo vilken inte uppvägdes av 

några fördelar för denne. Det nya avtalet gällde för längre tid och innehöll den 

omnämnda skadeståndsklausulen vid förtida uppsägning, ändringar som alltså 

ansågs ha gjorts i Asistans intresse. Till detta, fortsatte HD, kommer att Asistan 

var medveten om ägarbytet i Apollo och den stundande omorganisationen i 

företaget där man skulle se över agentsituationen i Turkiet. Mot bakgrund av det 

sagda menade domstolen att:  

 Ashton s. 326.72

 Min kursivering.73

 Det yttre förhållandet att även ettårsavtalet ingicks av B.Ö. är inte något som HD särskilt framhäver 74

som ett tillitsskapande moment. Det är i mitt tycke något anmärkningsvärt eftersom det torde vara den 
omständigheten som gett Asistan starkast skäl för att tro att samme B.Ö. också hade rätt att ingå 
treårsavtalet.
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”… det [har] funnits anledning för Asistan att känna beaktansvärd osäkerhet om B.Ö. hade 
rätt att ingå treårsavtalet. /…/ Omständigheterna har sammantagna varit sådana att Asistan 
inte har kunnat hysa befogad tillit i fråga om att B.Ö. hade rätt att ingå treårsavtalet. Någon 
avtalsbundenhet har därför inte uppkommit för Apollo.” 

 Med orden ”beaktansvärd osäkerhet” flyttar HD fokus från huvudmannen till     

förhållandena på tredje mans sida. I likhet med vad Ramberg anfört måste nog 

HD:s bakomliggande tanke varit att tredje man ”borde ha säkerställt att 

fullmäktigen verkligen hade behörighet att sluta ett avtal som var så oförmånligt 

för huvudmannen”.  Synsättet kan jämföras med det tidigare omnämnda fallet 75

NJA 1956 s. 656 om garagevaktens behörighet att ta emot mindre värdeföremål, 

dock med den stora skillnaden att HD i 2013 års fall ansåg det ändamålsenligt att 

huvudmannen inte skulle bli bunden. 

 En ytterligare sak som Ramberg påpekat är att begreppen behörighet och     

befogenhet sammanfaller vid denna fullmaktstyp, vilket är en följd av att 

kompetensen att binda huvudmannen bara sträcker sig så långt tilliten är just 

befogad. De enligt avtalslagen åtskilda frågorna om behörighet, befogenhet och 

god tro ingår s.a.s. i ett sammanbakat moment.  76

 Om NJA 2013 s. 659 kan sammanfattningsvis sägas att det ger välkommen     

ledning för hur ställningsfullmakt grundad på tredje mans befogade tillit generellt 

ska bedömas. Däremot lämnar den enskilda bedömningen i fallet mycket att 

önska i detta avseende. Lyckligtvis finns annan praxis att tillgå – som måhända 

till läsarens glädje kommer att beröras mera kortfattat. 

2.3.2.2 Tankar utifrån NJA 2014 s. 684       

I HD:s senaste avgörande rörande särskild ställningsfullmakt, NJA 2014 s. 684, 

utvecklas vissa av tankegångarna i NJA 2013 s. 659. I korthet gällde 2014 års fall 

huruvida en person i chefsställning för en viss verksamhetsgren hade behörighet 

att sluta ett förlikningsavtal för bolagets räkning. HD kom fram till att en sådan 

 Ramberg, JT 2013–14 s. 410. 75

 Ramberg, JT 2013–14 s. 411.76
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behörighet inte kunde grundas på särskild ställningsfullmakt, eftersom 

förlikningsavtalet uppgick till ett relativt stort belopp i förhållande till 

verksamhetsgrenens omsättning och resultat. Domstolen menade att motparten 

inte kunde anses ha haft befogad tillit till personens behörighet att ingå 

förlikningsavtalet, och detta oberoende av att denna person varit den som ensam 

och under lång tid förhandlat fram avtalet. 

 HD befäste i målet skiljelinjen mellan å ena sidan fullmakt som grundar sig på     

huvudmannens vilja, och å andra sidan fullmakt som motiveras av 

omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. när huvudmannen skapat en befogad 

tillit hos tredje man. Här ska först bara noteras att domstolen utan närmare 

motivering placerar den allmänna ställningsfullmakten i den förstnämnda 

kategorin, något som flertalet inom doktrinen motsatt sig.  Av större praktiskt 77

intresse är HD:s uttalande att det ska ”föreligga en faktisk tillit” hos tredje man 

om att fullmäktigen varit behörig för att fullmakt ska kunna uppkomma. Såsom 

redan berörts i det föregående avsnittet kan man fundera på hur detta förhåller sig 

till uttryckssättet i 2013 års fall, vari domstolen talade om omständigheter som 

tredje man ”har kunnat iaktta”. Att HD möjligen har snävat in vad som kan verka 

behörighetsgrundande finner stöd i att domstolen i 2014 års fall nu talade om 

”den tredje mannen” – ett uttryckssätt som enligt min mening antyder att det inte 

är fråga om omständigheter som varit synliga för vilken tredje man som helst, 

utan för att verka behörighetsgrundande måste omständigheterna vara sådana 

som verkligen skapat tillit för den i tvisten specifika tredje mannen.  Mot ett 78

sådant synsätt skulle man kunna anföra att behörighet inte i sig kräver synbarhet 

samt att det inte torde vara något krav på att tredje man iakttagit fullmäktigens 

behörighetsgrundande ställning vid allmän ställningsfullmakt.  Jag lutar ändå åt 79

den mer begränsade tolkningen: enligt min mening är det svårt att se tredje man 

som extra skyddsvärd när denne inte agerat med stöd i en faktiskt tillit, varför det 

inte finns skäl till att skydda denne utöver vad som redan gäller enligt 

avtalslagens bestämmelser. 

 Se t.ex. Grönfors, Ställningsfullmakt s. 194 ff och Hellner s. 759. 77

 Jfr Grönfors, Ställningsfullmakt s. 85 f.78

 Se Grönfors, Ställningsfullmakt s. 90 och s. 162.79
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 En ytterligare sak som här ännu inte lyfts fram är kravet på att de yttre     

omständigheterna, för att verka behörighetsgrundande, måste ”härröra från 

huvudmannen”. Vad som menas med detta är inte alltid helt klart. I 2014 års fall 

beskrevs det så att omständigheterna måste ha ”en tydlig koppling” till 

huvudmannen. Utöver detta, fortsatte HD i fallet, krävs att huvudmannen haft 

”erforderlig insikt” om att förhållandena var sådana att de kunde få en tredje man 

att hysa befogad tillit i fråga om behörigheten. Att tredje mans tillit är en följd av 

huvudmannens oaktsamhet ansågs i regel inte tillräckligt för att denne ska bli 

bunden, utan för avtalsbundenhet måste situationen vara sådan att huvudmannen 

”måst inse att det förelåg en risk för missförstånd”. I övriga fall menade man det 

ligga närmare till hands att huvudmannen blir skadeståndsansvarig. Till sist 

flikade domstolen in att huvudmannen i regel inte blir bunden om denne kan visa 

att det inte gick att förhindra den uppkomna missförståndssituationen; 

huvudmannen får m.a.o. en möjlighet att exculpera sig.  

 Tankegångarna känns igen från såväl doktrin som praxis. Det är     

symptomatiskt att HD, när domstolen utreder kravet på huvudmannens insikt, 

jämför med bl.a. 6 § 2 st. avtalslagen om s.k. oren accept – ett stadgande som 

använts för att hantera situationer rörande passivitet som avtalsgrundande 

rättsfaktum.  Härrörandekravet kan sägas ligga i linje med den ståndpunkt som 80

framkommer i passivitetsfallen, nämligen att ren passivitet i princip inte kan 

verka avtalsgrundande.  Skillnaden vid fullmakt är att huvudmannen har varit 81

aktiv redan genom att använda sig av en fullmäktig, varför det skulle kunna 

hävdas att alla den senares handlingar kan härledas till en åtgärd från 

huvudmannen. Att man inte begagnat sig av ett sådant vidsträckt synsätt får anses 

rimligt av flera skäl, främst pga. att en på ställningsfullmakt grundad behörighet 

inte torde vara en fråga som parter lägger någon större tankekraft på vid t.ex. 

ingåendet av anställningsavtal.  Vidare – om härrörandekravet s.a.s. eftergavs – 82

skulle det bildas en svårförklarlig skillnad gentemot de osjälvständiga 

fullmakterna såsom uppdragsfullmakten, där ju tredje man anses handla på egen 

 Se Adlercreutz s. 71 ff.80

 Se t.ex. NJA 1977 s. 25 och NJA 1977 s. 92.81

 Jfr Dotevall, SvJT 2003 s. 637.82

!28



risk när han förlitar sig på yttre faktum som saknar oberoende till fullmäktigens 

uppgifter. 

 Att behörighetsgrundande fakta måste hänföras till huvudmannen har     

emellertid tolkats relativt brett i praxis. Ett exempel är NJA 1974 s. 706. I fallet 

hade en person, B., i sin tjänst hos ett företag haft som uppgift att utföra vissa 

betalningar för företagets räkning. Uppdraget skulle utföras på det lokala 

postkontoret med användning av checkar som företaget utfärdat. Efter lång tid 

framkom emellertid att B. tillskansat sig en del av medlen genom att lyfta stora 

belopp kontant. I målet uppkom frågan om B. varit behörig att uppbära betalning 

med för företaget bindande verkan. HD anförde därvid att postpersonalen, som 

genomfört betalningarna till B., fått ett befogat intryck av att B. handlade enligt 

instruktioner eftersom företaget inte kommit med några anmärkningar. Det 

faktum att företagets långa passivitet berodde på att B. genom brottsliga 

manipulationer undandragit företaget kännedom om kontantlyften uteslöt inte 

denna verkan. Tvärtom menade HD att företaget pga. bristande internkontroll 

”bör” ha att svara för att B. tillsynes haft rätt att uppbära betalning på checkarna. 

 Grönfors ser ovanstående fall som ett exempel på när huvudmannen drabbas     

av bundenhet ”som en sanktion” eftersom denne ”borde ha ingripit aktivt” för att 

undanröja intrycket av behörighet.  Tankegången återfinns i 2014 års avgörande, 83

men begränsades där till situationer i vilka huvudmannen kunnat förhindra 

intrycket av behörighet.  84

 Sanktionstanken kan för övrigt sägas komma till uttryck redan i 15 §     

avtalslagen om återkallelse av ställningsfullmakt.  Enligt motiven till stadgandet 85

krävs ett effektivt avlägsnande från ställningen för att fullmakten ska anses 

återkallad; i annat fall, t.ex. då kassören trots ett förbud fysiskt intager sin 

ställning i kassan, är fullmäktigen fortfarande behörig under förutsättning att 

tredje man är i god tro.  När däremot en helt främmande person sätter sig bakom 86

 Grönfors, Högsta domsmakten s. 188 f.83

 Jfr HD:s uttalande om huvudmannens möjlighet att exculpera sig. Se även Dotevall, Fullmakt och 84

immateriella tjänster s. 62: ”Huvudmannen ska ha haft en praktiskt möjlighet att förhindra… 
uppfattningen att den anställde har fullmakt”.

 Grönfors, Högsta domsmakten s. 198.85

 NJA II 1915 s. 205 f. Se även 20 § avtalslagen.86
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kassan torde den rådande uppfattningen i doktrinen vara att någon fullmakt inte 

kan uppstå eftersom personen bakom kassan, som visserligen ger ett sken av 

behörighet, inte har intagit ställningen i följd av avtal.  Avtalsrekvisitet fungerar 87

därmed som ett minimiskydd mot bundenhet för huvudmannen.  Den senare 88

situationen anses därför böra bedömas i analogi med förfalskning av 

fullmaktsdokument, där som tidigare påtalats risken för eventuell förfalskning 

läggs på tredje man.  89

 Dotevall har möjligtvis intagit en avvikande ståndpunkt beträffande verkan av     

en helt främmande persons handlande, i vart fall menar Millqvist det.  Den 90

förstnämnda uttrycker sig så att: 

”I dessa fall [då en obehörig uppehåller sig i huvudmannens affärslokaler och utger sig för 
att vara anställd] kan butiksinnehavaren bli bunden av den obehöriges agerande. Man kan 
säga att ställningsfullmakten skyddar förtroendet hos tredje man att medkontrahenten har 
fullmakt.”  91

 Till skillnad från Millqvist finner jag uttalandet föga uppseendeväckande.     

Dotevall uttrycker endast den åsikten att huvudmannen ”kan” bli bunden i en 

sådan situation, inte att denne alltid blir det. Att bundenhet inte kan uteslutas i 

dessa sällsynta fall bekräftas i 2014 års fall, vari HD anförde: 

”Om någon i förhållande till huvudmannen helt utomstående har gett en tredje man 
anledning att tro att han företräder huvudmannen, så kan detta oberoende av huvudmannens 
vetskap om handlingen i regel inte föranleda att huvudmannen blir avtalsbunden”. 

 Vilka omständigheter, gissningsvis exceptionella, som kan medföra bundenhet     

lämnas dock osagt. Med hänsyn till formuleringen ”oberoende av huvudmannens 

vetskap om handlingen” torde det enligt min mening krävas ett kvalificerat 

otillbörligt handlande från huvudmannens sida.  92

 Se t.ex. Adlercreutz s. 184 och Grönfors i Högsta domsmakten s. 193. Jfr dock Dotevall i 87

Mellanmannens kunskap s. 79.
 Se Grönfors, Ställningsfullmakt s. 157 ff.88

 Adlercreutz s. 184.89

 Millqvist, Festskrift till Ulf Bernitz s. 72 not 5.90

 Dotevall, Mellanmannens kunskap s. 79. Jfr dock Grönfors & Dotevall s. 133.91

 Jfr NJA 2005 s. 608.92
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 Vi ska dock inte fastna i denna fråga, utan det ovanstående syftade endast till     

att visa att det varken är alldeles självklart vilka fakta som ska anses härröra från 

huvudmannen eller när fullmäktigen ska anses ha intagit en ställning i följd av 

avtal med huvudmannen. Det torde beträffande härrörandekravet inte vara helt 

lätt att t.ex. skilja mellan å ena sidan en obehörigen åtkommen firmastämpel, som 

enligt Adlercreutz inte kan verka behörighetsgrundande, och å andra sidan en 

stämpel som använts för andra ändamål än huvudmannen avsett, som enligt 

samma författare kan verka behörighetsgrundande.  Åsikterna inom doktrinen är 93

dock inte helt samstämmiga i denna fråga. Hessler anser nämligen att när B 

olovligen överlåtit egendom som A lämnat över till B, fullmaktsregler endast kan 

aktualiseras om egendomen överlämnades i försäljningssyfte men inte om den 

lämnades över till B för förvaring. Enligt författaren aktualiseras i det senare 

fallet istället godtrosförvärvsregler.  Tydligen, om man följer Hessler linje, har 94

härröranderekvisitet en annan innebörd än vad som vanligtvis torde menas med 

ordet, eftersom ju även i förvaringsfallet egendomen måste anses härröra från A i 

vardagligt tal. Situationen kan emellertid kompliceras än mer. För vad händer om 

åtkomsten till t.ex. firmastämpeln, likt förhållandena i NJA 1974 s. 706, berodde 

på bristande övervakning från huvudmannens sida – anses den då härröra från 

denne och således kunna verka behörighetsgrundande? Om huvudmannen, såsom 

anfördes i NJA 2014 s. 684, kan visa på att denne inte kunde ha förhindrat 

missförståndssituationen – anses det då likväl saknas skäl för att hålla 

huvudmannen bunden till avtalet? 

 Utifrån HD:s bedömning av den aktuella situationen i 2014 års fall får vi     

dessvärre inte mycket ledning för hur vi ska hantera härrörandekravet. I fallet 

hade som sagt en person i chefsställning ensam förhandlat fram och slutit ett 

förlikningsavtal. HD avslutade sin bedömning om fullmakt grundad på befogad 

tillit med slutsatsen att: 

 Adlercreutz s. 206. 93

 Hessler, Allmän sakrätt s. 115. Jfr även Grönfors, Ställningsfullmakt s. 146 not 7.94
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”Sammantaget kan Skanska inte anses ha haft befogad anledning att räkna med att LH var 
behörig att ingå det ifrågavarande avtalet för Solars räkning. Det saknar då betydelse om den 
uppfattning som Skanska må ha haft om LHs behörighet härrörde från Solar eller inte.” 

 HD tog således inte ställning till om personens handlande kunde anses härröra     

från huvudmannen. Domstolen har emellertid antytt en viss systematik för 

hanteringen av härrörandekravet. Uppenbarligen ska först tredje mans befogade 

tillit utredas på grundlag av alla för denne tillitsgivande omständigheterna, 

medan i nästa steg, om tredje man anses ha hyst befogad tillit i fråga om 

fullmäktigens behörighet, det måste utredas om omständigheterna kan anses 

härröra från huvudmannen. Till sist måste det avgöras om tredje man kan anses 

ha hyst en befogad tillit i fråga om fullmäktigens behörighet utifrån de för denne 

tillitsgivande omständigheterna som härrör från huvudmannen. 

 I likhet med NJA 2013 s. 659 ger NJA 2014 s. 684 välkommen ledning för hur     

ställningsfullmakt grundad på tredje mans befogade tillit generellt ska bedömas. 

Ännu en gång lämnar dock den enskilda bedömningen mycket att önska, i vart 

fall från ett större rättsvetenskapligt perspektiv. 
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3 Reglerna om godtrosförvärv av lösöre         

3.1 Godtrosförvärvsinstitutet           
3.1.1 Godtrosförvärven i äldre rätt: en kort historisk tillbakablick          

När det framkommer att en person, B, förfogat över en annan persons sak utan 

rätt därtill uppstår ett närmast tidlöst problem.  Ska den ursprungliga ägaren A 95

eller förvärvaren C ges bättre rätt till egendomen? Intressekonflikten har lösts på 

olika sätt i skilda rättsystem, men även på olika sätt från en tid till en annan i 

samma rättssystem.  Ett kontrasterande exempel är medeltida hanseatisk rätt 96

respektive romersk rätt – där enligt den förstnämnda en godtroende förvärvare 

under vissa förutsättningar hade en närmast oinskränkt rätt till egendomen 

(extinktion), medan enligt den sistnämnda den ursprungliga ägaren i princip alltid 

hade rätt att kräva egendomen åter (vindikation).  97

 I svensk rätt anammades i praxis under 1700- och 1800-talen     

godtrosförvärvsregler liknande de tyska, vilka dock nyanserades med en rätt för 

den ursprungliga ägaren att återfå saken mot lösen. Under 1800-talet framfördes 

flera förslag till ny civillag i Sverige. De olika lagförslagen byggde alla på 

extinktionsprincipen men tog i varierande grad hänsyn till om godset överlåtits 

på vanligt försäljningsställe eller på annan plats än sådant samt även till om 

godset var anförtrodd eller stulen egendom. Någon lag kom dock inte att antas. 

Utvecklingen fortsatte därför i praxis, från vilken det kan noteras att HD i två 

rättsfall från år 1854 och 1855 slog fast att det var möjligt att extinktivt 

godtrosförvärva stöldgods, en fråga som länge varit oviss.  98

 Under mitten av 1960-talet gjordes försök till en gemensam nordisk lag om     

godtrosförvärv av lös egendom. Ländernas olika utgångspunkter – extinktion i 

Sverige och Finland, vindikation i Danmark och Norge – satte emellertid käppar i 

hjulet för detta, varför någon samnordisk lagstiftning aldrig kom att 

 Jfr SOU 1984:16 s. 37.95

 Se SOU 1984:16 s. 93 ff för en genomgång av reglerna om godtrosförvärv i vissa utländska 96

rättsordningar. 
 SOU 1984:16 s. 53 ff.97

 SOU 1984:16 s. 37 ff.98
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åstadkommas.  Istället lät det dröja till den 1 januari 1987 innan den för svensk 99

del första lagen på området trädde i kraft. 

3.1.2 Godtrosförvärven i modern rätt: en överblick av reglerna och          

ändamålen bakom dem 

Lagen om godtrosförvärv av lösöre var vid ikraftträdandet år 1987 ämnad att 

kodifiera huvudlinjerna i då gällande rätt.  För att godtrosförvärvslagen ska 100

aktualiseras måste det enligt 1 och 2 §§ vara fråga om en överlåtelse (försäljning, 

byte eller gåva) av lösöre (lösa fysiska föremål). Vidare uppställs i 2 § 1 st. 

kravet att överlåtaren ska varken vara ägare eller behörig att förfoga över 

egendomen, vilket bl.a. innebär att lagen endast omfattar fall då en fullmäktig 

överskridit sin behörighet men däremot inte situationer rörande överskridande av 

befogenhet. Dessa rekvisit kan sägas bilda godtrosförvärvslagens yttre ram. 

 I 2 § 1 st. stadgas lagens huvudregel om extinktion, att den som i god tro     

förvärvat lösöre från någon som hade egendomen i sin besittning får äganderätt 

till egendomen när han tar den i sin besittning. Den person som fått sin 

äganderätt utsläckt har enligt 5 § en rätt att återfå egendomen mot lösen 

motsvarande godtrosförvärvarens kostnader för inköpet och eventuella 

förbättringsarbeten, se 6 §. 

 Sedan 1 juli 2003 gäller emellertid enligt 3 § en oinskränkt vindikationsrätt i     

fråga om stöldgods, dvs. en rätt för tidigare ägare att återfå sådant gods utan 

lösen. Inom kategorin faller enligt nämnda paragraf egendom som: 

”… frånhänts [ägaren] genom att någon olovligen tagit den eller tilltvingat sig den genom 
våld på person eller genom hot som innebar eller för den hotade framstod som trängande 
fara”.  

 Beskrivningen är avsedd att omfatta de tillgreppsbrott som regleras i 8 kap. 1–    

8 §§ brottsbalken, t.ex. stöld, rån och egenmäktigt förfarande. Däremot innefattas 

 SOU 1984:16 s. 40 ff.99

 Prop. 1985/86:123 s. 6.100
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inte t.ex. fall av bedrägeri, förskringring eller utpressning.  Även om 3 § 101

godtrosförvärvslagen har utformats med hänsyn till brottsbalkens bestämmelser 

anses den s.a.s. stå på egna ben; vid tvist rörande godtrosförvärv ska en 

självständig civilrättslig prövning göras och för vindikation krävs inte att någon 

fällts för brott.  102

 Det bör understrykas att nyss nämnda regel, till skillnad från vad som ofta     

gjorts i tidigare statliga utredningar, inte bygger på distinktionen mellan å ena 

sidan egendom som ägaren frivilligt lämnat ifrån sig till någon, och å andra sidan 

egendom som mot ägarens vilja kommit i överlåtarens besittning.  Så som 3 § 103

är formulerad täcks ju som sagt inte fall då ägaren blivit lurad, utpressad eller 

tvingad (förutom vid rån) att lämna ifrån sig saken.  Regeln kan därför 104

svårligen ses som uttryck för en tanke om att den som frivilligt anförtror sin 

egendom till någon annan är mindre skyddsvärd, ett argument som annars brukar 

förekomma.  Det ska dock framhållas att regeringen i den proposition från 105

2002/03 som föregick införandet av vindikationsregeln inte heller framförde 

några sådana skäl för den. Istället motiverades regeln bl.a. av det allmänna 

rättsmedvetandet: människor såg det helt enkelt som stötande att det 

överhuvudtaget gick att godtrosförvärva stöldgods, anfördes det.  Huruvida 106

lagen efter ändringen står i samklang med någon allmän rättsuppfattning är nog 

enligt min mening ganska tveksamt; att förklara varför saker som åtkommits 

genom t.ex. utpressning, till skillnad från de som stulits, kan vara föremål för 

godtrosförvärv är ingen lätt uppgift. Men samtidigt är det ju så att en gräns måste 

dras någonstans.  Att denna gräns sedan sammanfaller med avtalslagens s.k. 107

starka ogiltighetsgrunder, dvs. ogiltighet som inte kan göras gällande ens mot 

godtroende avtalspart, får anses rimligt i vart fall ur ett systematisk perspektiv. 

 Prop. 2002/03:17 s. 17 ff. För tydlighetens skull bör påpekas att utpressningsfallet av rån omfattas av 3 101

§ godtrosförvärvslagen.  
 Prop. 2002/03:17 s. 19.102

 Se SOU 1965:14 s. 14 ff och SOU 1984:16 s. 27 ff.103

 Millqvist, Sakrättens grunder s. 72. Jfr dock Göranson i Ogiltighet s. 52: ”Ser vi till svek och likartade 104

fall, handlar A av egen vilja, låt vara att han utsatts för otillbörlig påverkan.” 
 Jfr SOU 1984:16 s. 168 och Undén s. 136.105

 Prop. 2002/03:17 s. 16.106

 Jfr prop. 2002/03:17 s. 19.107
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 Att behålla enhetligheten men övergå till en heltäckande vindikationsprincip     

var aldrig något alternativ. Även om det i princip endast framgår mellan raderna i 

propositionen från 2002/03 är det klart att en sådan ordning inte ansågs önskvärd 

med hänsyn till handelns och omsättningens intressen.  Med hänsyn till den 108

allmänna omsättningen diskuterades därför huruvida det från vindikationsregeln 

skulle göras undantag för förvärv i den reguljära handeln, där det inte ansågs 

kunna krävas en lika omfattande undersökning från köparens sida i fråga om 

säljarens förfoganderätt.  En sådan särregel ansågs dock inte motiverad 109

eftersom köparen vid sådana förvärv har stora möjligheter till kompensation från 

säljaren.  110

 I den proposition från 1985/86 som föregick själva lagens ikraftträdande     

f ramträder hänsynen t i l l omsättningen som huvudargument för 

extinktionsprincipen. Departementschefen anförde däri – med emfas – att en 

oinskränkt regel om vindikation ”skulle allvarligt försvåra handeln med 

begagnade varor”.  Därutöver poängterades sedan särskilt att ägaren dels hade 111

möjligheter att förvara sin egendom på ett säkert sätt och se till att han med 

omsorg väljer vem som ska anförtros egendomen, dels att risken för någon 

annans godtrosförvärv kan försäkras bort.  Den ursprunglige ägarens intresse 112

ansågs istället tillgodosett genom dennes lösenrätt. Uttalandet kan kontrasteras 

med vad som sades i 2002/03 års proposition, vari regeringen menade att en regel 

om vindikation av stöldgods kunde medföra en önskvärd ökad försiktighet hos 

köparna.  Det är uppenbarligen så att ökad omsättning inte är något mål i sig, 113

utan regeln bör även fungera som ett ändamålsenligt styrmedel för agerandet vid 

transaktioner i samhället (vilket kanske i sin tur leder till ökad omsättning). 

 Det är lätt att fastna i oändlig rundgång när principerna om extinktion och     

vindikation diskuteras, att ta ständigt nya perspektiv för att hitta skäl till att 

 Jfr prop. 2002/03:17 s. 17 f.108

 Prop. 2002/03:17 s. 20.109

 Prop. 2002/03:17 s. 20 ff.110

 Prop. 1985/86:123 s. 7.111

 Prop. 1986/86:123 s. 7.112

 Prop. 2002/03:17 s. 35. 113
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skydda antingen den oskyldiga tidigare ägaren eller den oskyldiga förvärvaren. 

Undén drar s.a.s. ut sladden när han uttalar att: 

”Det är ett olösligt och även meningslöst problem att in abstracto och generellt avgöra, vem 
av de båda som är värd den största hänsynen.”   114

 Då så. I det praktiska rättslivet torde kravet på god tro hos förvärvaren i fråga     

om överlåtarens kompetensbris t ha spelat en s tor rol l för ge 

godtrosförvärvsreglerna deras nödvändiga flexibilitet. För extinktivt 

godtrosförvärv krävs att förvärvaren är i god tro både vid överlåtelsen och när 

han får egendomen i sin besittning.  Hur godtrosbedömningen ska göras 115

regleras särskilt i 2 § 2 st., vilket lyder: 

”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.” 

 Det ligger på förvärvaren att visa att förhållandena var sådana att det är     

sannolikt att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade behörighet.  I 116

nästa steg ska domstolen, utifrån de fakta som är för handen, avgöra om 

godtrosrekvisitet är uppfyllt. I denna bedömning återfinns för övrigt flera av de 

argument som redogjorts för ovan beträffande vilken princip som ska tas som 

utgångspunkt i lagen. 

 För att en köpare ska anses vara i god tro krävs enligt förarbetena att denne     

”iakttar en rimlig grad av aktsamhet”.  Såsom framgår av lagtexten justeras 117

nivån på kravet beroende på situationen i fråga. Beträffande egendomens 

beskaffenhet kan nämnas att för varor som ofta säljs på kredit eller är särskilt 

värdefulla, t.ex. TV och bilar respektive smycken och konst, krävs extra hög grad 

 Undén s. 136.114

 Prop. 1985/86:123 s. 20.115

 Prop. 1997/98:168 s. 11. Den tidigare ägaren torde i och för sig åläggas att visa på omständigheter som 116

skulle leda till att förvärvaren faktiskt kände till behörighetsbristen, men denna bevisbörda är mindre 
betydelsefull eftersom förvärvarens bevisbörda kvarstår oberoende av om ägaren inte lyckas fullfölja sin; 
Millqvist, Sakrättens grunder s. 64 f och Håstad, Sakrätt s. 68. 

 Prop. 1997/98:168 s. 11.117
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av aktsamhet från köparen. Ett intressant avgörande är NJA 2005 s. 502, genom 

vilket HD uttryckt en klar handlingsdirigerande regel för den som yrkesmässigt 

handlar med bilar: kontrollera alltid ägarförhållandena i bilregistret, ty utan 

denna åtgärd kan du som förvärvare inte sägas ha varit i god tro. HD fäste i fallet 

särskild vikt vid att köparen var yrkesman, vilket generellt innebär ett högre ställt 

aktsamhetskrav än om köparen är en privatperson.  En bakomliggande tanke 118

måste emellertid även ha varit att – såsom tingsrätten uttryckte det – ”en kontroll 

av bilregistrets uppgifter om fordonet kan ske rutinmässigt utan större 

administrationskostnader och utan försvårande av en smidig omsättning”. 

 En privatperson som gör förvärv i den reguljära handeln har i regel inte någon     

undersökningsplikt om det inte fanns ”särskild anledning” att misstänka att 

säljaren saknade behörighet.  Det är uppenbart att krav på omständliga 119

kontroller skulle försvåra den dagliga affärsverksamhetens gång i dessa fall. När 

däremot förvärvet sker från en okänd person och på en tillfällig plats, t.ex. på 

gatan eller vid loppmarknader, ställs ”mycket höga krav på köparens 

aktsamhet”.  Till sist ska även nämnas att det enligt motiven torde böra krävas 120

särskild försiktighet när överlåtaren uppger sig handla som fullmäktig, varför för 

godtrosrekvisitets uppfyllnad i sådana fall bör krävas att förvärvaren kontrollerar 

överlåtarens behörighetshandlingar.  121

  

3.2 Besittning enligt lagen om godtrosförvärv av lösöre          
3.2.1 Besittning som rättsligt begrepp: olika distinktioner och metoder           

Besittning är ett begrepp som förekommer inom flera olika rättsområden. För 

köprätten har det bl.a. betydelse för säljarens stoppningsrätt enligt 61 § köplagen, 

medan besittning enligt 4 kap. 18 § utsökningsbalken medför en presumtion för 

att den som vid utmätning besitter en sak också är ägare till den. Inom sakrätten 

återfinns begreppet i flera viktiga rättsregler, t.ex. traditionsprincipen (att 

förvärvare av lös egendom som utgångspunkt inte uppnår borgenärsskydd förrän 

 Se prop. 1985/86:123 s. 22.118

 Se prop. 1985/86:123 s. 22 och NJA 2009 s. 889. 119

 Prop. 1985/86:123 s. 22.120

 Prop. 1985/86:123 s. 21.121
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denne tagit saken i sin besittning) samt att överlåtarens besittning är en 

nödvändig förutsättning för godtrosförvärv av lösöre. 

 En definition av besittningsbegreppet går inte att finna i lagtext, men det har     

sedan lång tid tillbaka varit föremål för mycket diskussion inom den 

rättsvetenskapliga litteraturen.  En gemensam och grundläggande komponent i 122

besittningsbegreppet är en persons fysiska innehav av en sak, vilket i sin tur 

skapar en maktrelation mellan subjekt och objekt. Den faktiska makten eller 

rådigheten – till följd av fysiskt innehav eller närhet till egendomen, och 

oberoende av rätten till detta – brukar därför beskrivas som kärnan i 

besittningsbegreppet.  Som första steg i bedömningen av besittningsfrågan 123

måste sådana omständigheter som är av relevans för den fysiska kontrollen över 

egendomen klarläggas. Millqvist ger som exempel: 

”Vem har nycklarna till bilen? I vems ficka ligger plånboken? /…/ Vem har kontrollen över 
ett visst lager? Vem disponerar lagerlokalen, vem har nycklarna?”  124

 Denna sida av besittningsbegreppet brukar ofta kallas den faktiska sidan.      125

Det andra steget i besittningsfrågan är att avgöra huruvida de fastställda faktiska 

omständigheterna kan anses utgöra besittning i rättslig mening. Inom denna 

bedömning uppkommer frågor rörande varför någon innehar en sak, t.ex. hur den 

åtkommits, om saken förvaras åt annan m.m.  Denna sida av 126

besittningsbegreppet benämns den rättsliga sidan. 

 I syfte att ytterligare belysa de olika komponenterna i besittningsbegreppet har     

flera s.k. besittningsdistinktioner framförts i den juridiska litteraturen. Vanligtvis 

delas besittningsbegreppet upp i tre motsatspar: medelbar besittning - omedelbar 

besittning; självständig besittning - osjälvständig besittning; ensam besittning - 

 Se Millqvist, Sakrättens grunder s. 40 med vidare hänvisningar.122

 Se Eschelsson s. 62, Undén s. 33 f, von Eyben s. 78 ff och JustR Lindskogs tillägg i NJA 2011 s. 524.123

 Millqvist, Sakrättens grunder s. 41.124

 I syfte att undvika sammanblandning med det större begreppet besittning (se strax nedan) har 125

Göranson betecknat det rent faktiska innehavet som vård, med vilket han avsiktligen inte tillgett några 
rättsverkningar; Göranson, Traditionsprincipen s. 460 ff. - Trots vissa fördelar med ett sådant 
tillvägagångssätt har jag valt att inte använda mig av nämnda författares terminologi. De främsta skälen 
till detta är att det inte torde vara alldeles självklart under vilka förutsättningar ”vård” föreligger eller om 
”vård” är en nödvändig förutsättning för uppfyllandet av ”besittning”. Därför tror jag att en användning 
av vårdbegreppet riskerar att bringa ytterligare oklarhet i besittningsfrågan. 

 Göranson, Traditionsprincipen s. 457.126
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sambesittning eller gemensam besittning.  Den som har omedelbar kontroll 127

över en sak har omedelbar besittning, varför t.ex. innehavaren av nyckeln till ett 

bankfack anses ha omedelbar besittning till sakerna däri. Finns nyckeln däremot 

under tredje mans kontroll föreligger medelbar besittning, om tredje man (den 

omedelbara besittaren) erkänner att innehavet sker för den andres räkning.  128

Tonvikten ligger här på den fysiska relationen till objektet.  Det centrala i det 129

andra motsatsparet är att en osjälvständig besittare endast innehar en viss sak 

tillfälligt och med skyldighet att följa huvudmannens – den självständiga 

besittaren – lämnade anvisningar. Här ligger således tonvikten på parternas 

rättsliga relation till objektet.  Vad gäller det tredje och sista paret ska kort 130

nämnas att sambesittning är för handen då flera personer har självständig tillgång 

till samma sak, medan gemensam besittning föreligger då flera personer endast 

tillsammans kan få åtkomst till saken.  131

 Vilken är då betydelsen av dessa distinktioner för besittningsbegreppet? Svaret     

beror på vem man frågar. Inom svensk rättsvetenskap har nämligen två olika 

metoder framförts för hur man bör förhålla sig till besittningen som begrepp. 

Enligt det ena synsättet – den s.k. funktionella metoden – , förespråkad av 

Håstad, Undén och Helander m.fl., går det inte att ge besittningsbegreppet någon 

entydig innebörd; begreppet anses ha skilda betydelser inom olika rättsområden 

såsom civil- och straffrätten, men även skilda betydelser från en rättsregel till en 

annan inom samma rättsområde. Anledningen till detta, menar man, är att 

besittning fyller olika syften och funktioner beroende på vilket rättsligt 

sammanhang det förekommer i. I enlighet med grundsatsen att syftet med 

rättsreglerna är styrande för deras tolkning och tillämpning måste därför 

 Se t.ex. Göranson, Traditionsprincipen s. 463 ff, Millqvist, Sakrättens grunder s. 42 och Håstad, 127

Sakrätt s. 50, där den sistnämnda författaren dock inte kommenterar distinktionen självständig och 
osjälvständig besittning. Jfr dock Gregow s. 103 vad gäller medelbar och omedelbar besittning.

 Håstad, Sakrätt s. 50.128

 Se Göranson, Traditionsprincipen s. 471, där han skriver om de enkla och klara fallen för omedelbar 129

besittning: ”Innehavaren har fri och obehindrad tillgång till föremålen och förmåga att att utestänga andra 
från tillträde.” Kursiveringar utelämnade.

 Göranson, Traditionsprincipen s. 463 ff.130

 Håstad, Sakrätt s. 50.131
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begreppets innebörd i en särskild rättsregel avgöras utifrån den förevarande 

regelns syfte och funktion.   132

 Enligt det andra synsättet – den s.k. systematiska metoden – , förespråkad av     

Göranson, är det både möjligt och lämpligt att som utgångspunkt ge 

besittningsbegreppet en allmängiltig definition. Han menar att denna enhetlighet 

bör kunna åstadkommas med hjälp av standardregler för tillämpningen av 

bes i t tn ingsdis t inkt ionerna: ve t v i a t t en v iss kombinat ion av 

besittningsdistinktioner är för handen så vet i så fall också om besittning inträtt, 

argumenterar nämnda författare. Det måste dock understrykas att den 

systematiska metoden inte är helt frikopplad från den funktionella; den 

schematiska lösningen man kommer fram till med den förra metoden bör enligt 

Göranson alltid kontrolleras gentemot den ifrågavarande regelns ändamål för att 

undvika mindre lämpliga resultat.  133

 Men vilken metod är gällande rätt? HD har bringat viss klarhet i frågan i och     

med avgörandet NJA 2009 s. 889, som gällde just innebörden av besittning enligt 

godtrosförvärvslagen (se mer strax nedan). HD uttalade i domskälen att: 

”Besittningsbegreppet kommer vid sidan av godtrosförvärvslagen till användning i många 
olika rättsliga situationer och kan inte tillskrivas någon specifik allmängiltig innebörd.” 

 Den funktionella metoden får med detta anses relativt välbefäst i svensk rätt, i     

vart fall beträffande godtrosförvärvslagens besittningsbegrepp. Detta får 

betydelse för förevarande uppsats, nämligen på så vis att vi måste iaktta 

försiktighet när det gäller att dra slutsatser för överlåtarens besittning enligt 

godtrosförvärvslagen genom att studera situationer på andra rättsområden då 

besittning ansetts föreligga.  En ytterligare sak är att det inte heller går att ge 134

besittningsdistinktionerna någon klart entydig innebörd, även om de måste sägas 

ha visst pedagogiskt värde. Sammantaget har vi därför att hålla oss till ett 

 Se Håstad, Sakrätt s. 53, Helander s. 377 ff och Undén s. 27 f. Jfr även SOU 1965:14 s. 82.132

 Se Göranson, Traditionsprincipen s. 457 ff.133

 Jfr Hessler, SvJT 1983 s. 175. 134
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begränsat material för att klargöra innebörden av det ifrågavarande 

besittningsrekvisitet, där rekvisitets ändamål får en avgörande betydelse. 

3.3.1 Överlåtarens besittning enligt godtrosförvärvslagen: besittningens          

legitimerande funktion 

Principiella uttalanden rörande besittning enligt godtrosförvärvslagen har till stor 

del lyst med sin frånvaro i rättspraxis, och det gäller såväl kravet på överlåtarens 

som förvärvarens besittning. Ett undantag är det redan omnämnda NJA 2009 s. 

889. Innan jag redogör för omständigheterna i fallet tillåter jag mig att återge ett 

längre citat från HD:s domskäl, där man uttalade sig generellt om 

besittningsbegreppet för godtrosförvärv av lösöre: 

”Besittningsbegreppet kommer vid sidan av godtrosförvärvslagen till användning i många 
olika rättsliga situationer och kan inte tillskrivas någon specifik allmängiltig innebörd. Även 
med beaktande av det lämpliga i en enhetlig innebörd inom ramen för godtrosförvärvslagen, 
kan det inte antas att lagens två besittningsrekvisit har identiskt innehåll. /…/ När det gäller 
kravet på att den som förfogar över egendomen ska ha haft denna i sin besittning märks, att 
det besittningskravet främst syftar till att klargöra att ett godtrosförvärv förutsätter att de 
yttre förhållandena ska ge ett objektivt stöd för uppfattningen att överlåtaren har rätt att 
förfoga över egendomen. Besittningen har således en legitimerande funktion. 
 I kravet på överlåtarens besittning bör mot bakgrund av det anförda inte läggas mer än att      
överlåtaren till följd av sin fysiska kontroll över den överlåtna egendomen ska utåt ha 
framstått som berättigad att förfoga över denna på det sätt som skett. Huruvida 
besittningsläget är sådant att överlåtaren har sakrättsligt skydd mot sin fångesman saknar 
alltså betydelse i det hänseendet.”  135

  
 Besittningsbegreppet kan således tillskrivas olika betydelse för olika rekvisit     

inom samma paragraf – här 2 § godtrosförvärvslagen – då dessa anses ha olika 

funktioner. För överlåtarens besittning betyder det alltså att överlåtaren, utifrån 

de yttre förhållandena, objektivt ska ha gett sken av förfoganderätt. Situationen 

anses då uppfylla besittningens legitimerande funktion. Tankesättet tycks bygga 

på antagandet att den person som fysiskt innehar en sak i regel också är ägare och 

har rätt att förfoga över den (jfr 4 kap. 18 § utsökningsbalken).  I omsättningens 136

 Hänvisningar utelämnade. Min kursivering.135

 SOU 1965:14 s. 81 f.136
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intresse, som det ofta heter, anses därför förvärvare som utgångspunkt inte 

behöva genomföra särskilda efterforskningar när överlåtaren innehar det 

överlåtna.  Besittningskravet har vidare setts som ett lämpligt minimikrav i 137

legitimationshänseende,  samt även som ett instrument för att undvika 138

invecklade godtrosbedömningar eftersom redan besittningsförhållandena kan 

sätta stopp för möjligheten till extinktion.    139

 Såsom nämnts i inledningen till denna uppsats kallar jag omständigheter vilka     

kan läggas till grund för uppfyllandet av överlåtarens besittning för legitimerande 

rättsfakta. Vilka kan då dessa vara, mer konkret? Vi tar en extra titt på citatet 

ovan för att söka svar. 

 I det första stycket av det återgivna citatet får jag nästan intrycket att     

domstolen går ifrån besittningens koppling till det fysiska objektet; det viktiga 

synes vara att överlåtaren kan ses som legitimerad, oberoende av om denne 

innehar saken. I citatets andra stycke preciserar emellertid domstolen vad man 

menar: det är till följd av överlåtarens fysiska kontroll över egendomen som 

denne ska ha framstått som förfogandeberättigad. Det avgörande är således 

subjektets makt eller rådighet över objektet, ett förhållande som redan sagts anses 

vara själva kärnan i besittningsbegreppet. Det HD presenterar ligger sålunda i 

linje med vad som tidigare varit i princip oomstritt. Men på vilket sätt bidrar då 

fallet med någonting nytt? 

 Här är det lägligt att titta närmare på omständigheterna i NJA 2009 s. 889,     

vilka var följande. En person, J.S., beställde en motorcykel från Norrtälje Bil & 

MC AB. Motorcykeln ägdes vid förvärvet av Harley-Davidson Sweden AB och 

förvarades hos dess dotterbolag Motorcyklar i Jönköping AB. Efter 

överenskommelse med Norrtäljebolaget hämtade J.S ut motorcykeln från 

Jönköpingsbolagets lokaler. Senare uppdagades att T.P., den representant för 

Jönköpingsbolaget som Norrtäljebolaget haft kontakt med, saknade rätt att 

förfoga över motorcykeln. Frågan inför HD var om J.S. gjort ett godtrosförvärv 

av motorcykeln. 

 Undén s. 43 f.137

 SOU 1965:14 s. 174 f.138

 Jfr Zackariasson s. 54 f.139
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 HD anförde inledningsvis att det var fråga om köp i två led, varför J.S:s     

förvärv ansågs ha skett från Norrtäljebolaget. Spörsmålet blev därefter om 

motorcykeln var i Norrtäljebolagets besittning vid överlåtelsen, trots att den vid 

denna tidpunkt fanns i Jönköpingsbolagets lokaler. Domstolen anförde härvid att 

det var att bedöma: 

”… om Norrtäljebolaget med hänsyn till de yttre förhållandena för J.S. framstod som 
berättigad att disponera över motorcykeln genom att T.P. på Norrtäljebolagets anvisning 
lämnade ut motorcykeln till J.S.”    

 HD besvarade frågan jakande. Man menade att T.P. i sin egenskap av     

försäljare för Jönköpingsbolaget hade direkt tillgång till motorcykeln och att han 

därför framstod som behörig att förfoga över den för ägarens räkning. 

Motorcykeln ansågs därför ha funnits i överlåtarens – dvs. Norrtäljebolagets – 

besittning vid tidpunkten för överlåtelsen. 

 Avgörandet visar hur besittning i detta sammanhang är vidare än ett rent     

fysiskt innehav av egendom; överlåtarens förhållande till motorcykeln kan ju 

knappast beskrivas som sådant eftersom denne aldrig hade någon direkt kontakt 

med egendomen. Fallet brukar därför anföras som exempel på att 

besittningskravet kan uppfyllas genom medelbar besittning, dvs. då egendomen 

innehas av tredje man och denne omedelbara besittare erkänner att innehavet sker 

för överlåtarens räkning. Den rättsliga sidan av besittningen anses således verka 

utvidgande för besittningsbegreppets innebörd.  140

 Det bör dock uppmärksammas att HD inte talade i termer av medelbar och     

omedelbar besittare när man diskuterade besittningskravet.  Enligt HD är det ju 141

som sagt endast att bedöma ”om [överlåtaren] med hänsyn till de yttre 

förhållandena för [förvärvaren] framstod som berättigad att disponera över 

[saken]”. Att tredje man faktiskt innehade egendomen för överlåtarens räkning 

torde därför vara ovidkommande för besittningskravets uppfyllnad – utan 

avgörande torde istället vara att den förra gav ett sådant intryck inför förvärvaren, 

 Se Millqvist, Sakrättens grunder s. 41 ff.140

 Se dock domskälen i NJA 2009 s. 889 beträffande godtrosrekvisitet.141
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vilket får anses tyda på överlåtarens (indirekta) makt över objektet och i sin tur 

dennes förfoganderätt över detsamma.  142

 Av det nyss sagda är det måhända möjligt att ännu en gång få intrycket att     

domstolen går ifrån besittningens koppling till det fysiska objektet: HD uttrycker 

ju i princip att alla yttre förhållanden som gör att överlåtaren framstår som 

förfogandeberättigad också kan verka legitimerande, vilket ju i sin tur anses bära 

upp besittningsrekvisitet. Ett sådant synsätt kan tyckas öppna upp för möjligheten 

av godtrosförvärv i ett större antal situationer jämfört med ett synsätt som 

fokuserar på besittningens rent faktiska sida. Men samtidigt är det ju så att 

överlåtarens legitimation ansetts stödja sig på främst det fysiska innehavet. 

Undén skriver sålunda: 

”Det är nämligen innehavet av saken som legitimerar överlåtaren.”  143

 Håller man fast vid denna tanke – att legitimationen i princip härleds från     

innehavet – innebär synsättet knappast någon större utvidgning i praktiken, ty 

utan överlåtarens fysiska innehav är ju denne i regel inte legitimerad och således 

inte heller i besittning i lagens mening. 

 En annan sak är att överlåtarens fysiska innehav av ett föremål inte per     

automatik innebär att besittningsrekvisitet är uppfyllt. NJA 1955 s. 144 är ett 

belysande exempel på detta. I rättsfallet, vilket gällde en stulen bil som 

sedermera sålts av Jan N. till N. G. K., uttalade HD följande:   

”Jan N. har vid köpeförhandlingarna med N. G. K. icke kunnat förete till personbil en 
hörande besiktningsinstrument. Bilen har vidare saknat skylt, upptagande ägarens namn och 
hemvist. Innehavet av bilen har vid dessa förhållanden… varit föga ägnat att legitimera Jan 
N. som behörig att förfoga över den, och den omständigheten att Jan N. innehade 
originalnycklarna kunde icke i nämnvärd grad stödja en förmodan att Jan N. var ägare till 
bilen. Det hade därför bort vara N. G. K. särskilt angeläget att kontrollera Jan N:s rätt till 
bilen.” 

 Jfr dock det tidigare citerade avsnittet i NJA 2009 s. 889: ”I kravet på överlåtarens besittning bör mot 142

bakgrund av det anförda inte läggas mer än att överlåtaren till följd av sin fysiska kontroll över den 
överlåtna egendomen ska utåt ha framstått som berättigad att förfoga över denna på det sätt som 
skett.” (Min kursivering.) Möjligtvis ligger häri ett krav på att överlåtarens sken av förfoganderätt ska 
grunda sig i någon typ av faktiskt kontroll över egendomen.

 Undén s. 142.143
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 Det fysiska innehavet av bilen, vilket alltså normalt anses vara ägnat att     

legitimera innehavaren såsom förfogandeberättigad, kunde under de givna 

förhållandena inte ge något entydigt stöd för att överlåtaren hade rätt att förfoga 

över egendomen. De antaganden som normalt följer med det fysiska innehavet av 

en sak kan m.a.o. motsägas av andra förhållanden, i det här fallet bl.a. avsaknad 

av skylt och registreringsbevis till bilen.  144

 Besittningens legitimerande verkan har även starkt ifrågasatts när överlåtaren     

uppträder i annan egenskap än ägare, t.ex. såsom fullmäktig. Det var tidigare 

tveksamt huruvida svensk rätt överhuvudtaget erkände möjligheten till 

godtrosförvärv av fullmäktig.  Synsättet har förklarats på sätt liknande det som 145

anförts i föregående stycke, nämligen att den överlåtare som säger sig handla 

såsom fullmäktig motsäger eller undanröjer den legitimation som innehavet 

typiskt sett utvisar. Om överlåtaren påstår sig vara fullmäktig kan därför inte 

dennes förfoganderätt tas för given enbart pga. besittningsförhållandena, utan 

förvärvaren har då anledning att undersöka förhållandena närmare.  För att 146

undvika missförstånd bör det påpekas att det numera står klart att godtrosförvärv 

från fullmäktig är fullt möjligt,  men därmed inte sagt att skälen för den tidigare 147

tveksamheten inför detta förlorat sin bäring. 

      

 Jfr SOU 1965:14 s. 81 ff.144

 SOU 1965:14 s. 180.145

 SOU 1965:14 s. 90 ff.146

 Prop. 1985/86:123 s. 21.147
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4 Reg le rna om s t ä l ln ings fu l lmak t         

respektive godtrosförvärv av lösöre 

4.1 En jämförande analys          
4.1.1 Omsättnings- och ägarintresse; tradition och 39 § avtalslagen          

Såsom konstaterades inledningsvis i uppsatsen är en grundläggande uppdelning i 

svensk rätt den mellan å ena sidan obligationsrätt, och å andra sidan sakrätt. Inom 

den förra kategorin faller normalt reglerna om fullmakt, medan reglerna om 

godtrosförvärv av lösöre har sin naturliga plats i den senare. Anledningen till att 

fullmaktsläran inte behandlas som ett sakrättsligt spörsmål har sin grund i att vid 

lyckade fullmaktssituationer, då C gör ett giltig förvärv från fullmäktigen B, så 

härleder C sin rätt från A medan B står utanför rättsförhållandet. I det för 

fullmakten karaktäristiska partsbindningsmönstret föreligger således inget 

tredjemansförhållande, vilket anses grundläggande för sakrättsliga problem.  148

Skillnaderna mellan de två regelsystemen kan framhävas än mer genom en titt på 

deras respektive tillämpningsområde: fullmaktsregler tillämpas när fullmäktigen 

är behörig; godtrosförvärvsregler tillämpas när fullmäktigen (eller någon annan) 

saknar behörighet. Vidare har A:s avtalsbundenhet historiskt inte sällan betraktats 

som ett utslag av dennes vilja, medan extinktion av A:s rätt har setts som ett 

utslag av rättsregler vilka i princip inte alls tar hänsyn till ägarens vilja.  

 Samtidigt ska inte olikheterna rättsinstituten emellan överdrivas. I båda fallen     

handlar det om att avgöra en kollision mellan två rättigheter, A och C:s. Såsom 

tydliggörs av domskälen i NJA 2013 s. 659 – vari HD uttryckte en alternativ 

grund till huvudmannens vilja för dennes avtalsbundenhet, nämligen då 

omständigheterna kunde ”motivera” detta – används inte sällan liknande metoder 

för att avgöra konflikten oberoende av om den kläs i obligationsrättsliga eller 

sakrättsliga termer. Sett från A:s perspektiv innebär en giltig disposition från B – 

antingen i form av bindande avtal eller extinktion – att han förlorar sin rätt till 

 Jfr Hessler, Allmän sakrätt s. 115 f.148
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saken till förmån för C.  Och sett från C:s perspektiv synes både reglerna om 149

godtrosförvärv av lösöre och utvecklingen av den särskilda ställningsfullmakten 

stå på samma grund, nämligen att förvärvare ska kunna fästa tillit i för dem utåt 

synbara förhållanden. Under förutsättning att C är i god tro om B:s på ett eller 

annat sätt olovliga agerande ges han i omsättningens intresse företräde framför A. 

 Här har vi skäl att stanna upp en aning – för vad menas egentligen med de     

ständigt återkommande orden, i omsättningens intresse? Såsom precis gjordes tas 

förvärvaren C:s perspektiv normalt som utgångspunkt när frågan ska besvaras, 

och såsom visats tidigare i uppsatsen framträder sådana tankar särskilt i fråga om 

godtrosförvärvsreglernas utformning. I en sådan kontext och på ett kärnfullt sätt 

uttrycker Benckert sin syn på omsättningsintresset: 

”Att undersöka om den, som salubjuder en vara, äger behörighet därtill, erbjuder ofta stora 
vanskligheter. Skydd för förvärv i god tro innebär därför ej blott en fördel för förvärvaren i 
de jämförelsevis få fall, då fångesmannen saknat förfoganderätt, utan utgör en förutsättning 
för att omsättningen i dess helhet ska kunna försiggå med verklig säkerhet och lätthet”.  150

 Enligt nämnda författare åsyftas alltså med omsättningen det intresse av     

handel och kommers som finns bortom parterna, det större samhällsintresset. 

Detta måste anses obestritt. Mer intressant är åsikten att en ökad omsättning i 

samhället uppnås genom minskade transaktionskostnader på förvärvarens sida i 

form av minskade undersökningskostnader för denne, vilka i sin tur grundar sig i 

den rättsregel som prioriterar godtroende förvärvare framför ursprunglig ägare.  151

Liknande resonemang kan föras rörande den särskilda ställningsfullmakten, som 

ju i likhet med godtrosförvärvsreglerna främst bygger på tanken om skyddet av 

förvärvarens befogade tillit. Man skulle t.o.m. i båda fallen kunna säga att sådana 

reglers utformning inte bara skyddar C:s förväntningar eller tillit, utan även är det 

som skapar dem eftersom att C kan utgå från de yttre förhållandena.  I dagens 152

 En väsentligt skillnad för A, och indirekt även för C, är dock att den förstnämnda har rätt att lösa saken 149

åter vid ett extinktivt godtrosförvärv.
 Benckert s. 163 f.150

 Med transaktionskostnader avses sådana kostnader som uppkommer eller är förenade med 151

genomförandet av en marknadstransaktion; se Strömgren s. 64 ff. 
 Jfr Ross s. 75. 152
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moderna konsumtionssamhälle ter sig uppfattningen än mer kraftfull; känner inte 

vi som konsumenter trygghet påverkar det handeln negativt och sedermera 

samhället i stort. Med detta synsätt är uppenbarligen förvärvaren C den som 

omsättningen stödjer sig på. 

 Men som lyfts fram i litteraturen – främst av Grönfors  rörande fullmakt och     153

av Ross  rörande godtrosförvärv – representerar också inte sällan A ett 154

omsättningsintresse i lika hög grad som C. Det är ju den ursprungliga ägaren A 

som har t.ex. deponerat eller lånat ut en sak till B eller på annat sätt använt B för 

att bedriva sin verksamhet. Från A:s perspektiv innebär möjligheten till 

extinktion eller avtalsbundenhet vid olovliga förfoganden från B en osäkerhet i 

handeln. En rättsregel som möjliggör sådana förvärv och därmed minskar A:s 

trygghet torde därför medföra högre transaktionskostnader för A i form av ökad 

övervakning av B, vilket i sin tur minskar omsättningen i samhället. Såsom Ross 

skriver blir det därför: 

”… fra Omsætningssikkerhedens Synspunkt Hip som Hap, om Tabet lægges paa den ene 
eller paa den anden af Parterne”.  155

 Det är sålunda svårt att söka entydigt stöd för en särskild lösning, antingen åt     

det ena eller andra hållet, med argumentet i omsättningens intresse. Att 

omsättningsintresset långt ifrån är den enda betydelsefulla aspekten i de spörsmål 

som behandlas här framträder när vi tittar på vindikationsregeln i 3 § 

godtrosförvärvslagen. Ross menar att i de fall som täcks av stadgandet, t.ex. stöld 

och rån, kan inte A sägas representera något omsättningsintresse eftersom han 

helt saknar en vilja att omsätta saken. Enligt nämnda författare pekar således här 

intresset för omsättningen ensamt till C:s fördel, och en regel som bygger på 

skyddet för detsamma skulle följaktligen ge prioritet till C i dessa situationer.  156

Men så är det ju inte, utan tvärtemot har ju ägaren numera ett förstärkt skydd 

gentemot annans olovliga förfoganden i dessa situationer. Att A sålunda ges en 

 Grönfors, Ställningsfullmakt s. 102 ff.153

 Ross s. 80 ff. Se även Hessler, Allmän sakrätt s. 120.154

 Ross s. 81.155

 Ross s. 81.156
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rätt att återta egendom som förlorats genom t.ex. stöld eller rån – fall då det alltså 

anses föreligga en direkt motsättning mellan omsättnings- och ägarintresset – 

innebär enligt Ross dödsstöten för synsättet om säkerheten i omsättningen såsom 

grunden för extinktionsreglerna.   157

 Ross argumentation är enligt min mening mycket övertygande, men åsikten att     

A överhuvudtaget inte representerar ett omsättningsintresse i de fall som omfattas 

av vindikationsregeln i 3 § kan nog nyanseras. Att A inte här kan sägas 

representera något omsättningsintresse är förvisso sant såtillvida att han inte 

ingår som part i en marknadstransaktion. Samtidigt torde väl även i dessa fall en 

risk för extinktion innebära kostnader för A i form av övervakning av 

egendomen, vilket i sin tur kan minska omsättningen i samhället. På så vis får A 

också här representera ett visst omsättningsintresse, om än inte alltid lika 

påtagligt som när egendomen t.ex. deponerats eller lånats ut till B.  

 Det måste nog ändå sägas att skyddet av ägaren – ägarintresset – har haft stor     

betydelse för reglernas utformning. Här kommer vi oundvikligen in på ett 

spörsmål som än så länge inte beaktats och som skiljer de två rättsinstituten åt. 

Tradition, att den överlåtna saken kommit i förvärvarens besittning, krävs för att 

C ska kunna vinna kollisionen med A enligt godtrosförvärvsregler men inte enligt 

fullmaktsregler. Motiven bakom traditionskravet i det förra fallet ter sig 

emellertid inte helt glasklara. Göranson har listat olika förklaringar som framförts 

för traditionskravets existens:  att det har stor betydelse för att lösa konflikter 158

även i andra sakrättsliga sammanhang,  att det medför att C:s förvärv ska ha 159

manifesterat sig utåt för dess utsläckande verkan,  att det ger rättsligt skydd för 160

det faktiskt bestående tillståndet,  att C inte är skyddsvärd förrän denne kan 161

förfoga över egendomen,  samt att det vore obilligt om C skulle kunna vinna 162

kollisionen med A men samtidigt sakna borgenärsskydd eller skydd mot 

dubbelöverlåtelse från B.  163

 Ross s. 81.157

 Göranson, Ogiltighet s. 50.158

 SOU 1965:14 s. 83.159

 Hessler, Allmän sakrätt s. 124.160

 SOU 1965:14 s. 84.161

 SOU 1964:14 s. 84 och Hessler, Allmän sakrätt s. 124.162

 SOU 1965:14 s. 84.163
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 Efter att ha avfärdat den sista förklaringen  sammanfattar Göranson grunden     164

för traditionsrekvisitet i detta sammanhang, så som han ser det: 

”A skall helt enkelt inte på ett alltför lättvindigt sätt berövas sin rätt till viss egendom, när 
den nya ägarens ställning grundar sig på en gentemot A företagen orättshandling.”  165

 Traditionskravet för extinktivt godtrosförvärv ses m.a.o. som ett medel för att     

balansera A och C:s motstående intressen, där C:s besittningstagande är det ”lilla 

extra” som skjuter balansen i dennes fördel. Om det kan accepteras att grunden 

för C:s besittningstagande ska förstås på det sättet, som ett indirekt skydd för 

ägaren, hur påverkar det i så fall utredningen i denna uppsats? 

 Innan vi går djupare in på betydelsen av godtrosförvärvslagens traditionskrav     

såsom ett indirekt skydd för ägaren måste dock något sägas om 39 § 2 meningen 

avtalslagen, re integra-bestämmelsen. Stadgandet att C kan försättas i ond tro 

gällande t.ex. B:s befogenhetsöverskridande senast fram till rättshandlingen 

inverkat bestämmande på C:s handlingssätt kan nämligen till viss del ses som 

avtalslagens motsvarighet på tradition. Också re integra-bestämmelsen, likt 

godtrosförvärvslagens traditionskrav, ger enligt min mening uttryck för en tanke 

om att balansera A och C:s motstående intressen. Den förra regeln synes 

emellertid gå betydligt längre än den senare, eftersom inte enbart C:s 

besittningstagande utan även dennes faktiska inrättning krävs för att s.a.s. stoppa 

klockan för godtrosbedömningen. 39 § 2 meningen är således ett tydligt exempel 

på att svensk rätt skulle kunna ställa högre krav för extinktiva godtrosförvärv, 

och det har också diskuterats huruvida avtalslagens stadgande kan tillämpas 

analogt när C försatts i ond tro efter besittningstagandet men innan han t.ex. 

börjat använda egendomen.  En betydande skillnad mellan avtalslagens re 166

integra-bestämmelse och godtrosförvärvslagens traditionsrekvisit är emellertid 

att den förra är ägnad att tillämpas i rena undantagsfall, medan det senares 

uppfyllande alltid torde vara en förutsättning för godtrosförvärv av lösöre. Det är 

 Författaren hävdar att förutsättningarna för godtrosförvärv och uppnåendet av borgenärsskydd är två 164

separata frågor vilka saknar något reellt samband, varför de förra måste förstås oberoende från de senare; 
Göranson, Ogiltighet s. 40 ff och 50. Jfr Zackariasson s. 56.

 Göranson, Ogiltighet s. 50. Kursivering utelämnad.165

 SOU 1965:14 s. 187 f. 166
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också främst av denna anledning som jag valt att inte jämföra de två reglerna 

närmare – varför jag nu ber läsaren att återgå till det förut diskuterade, nämligen 

hur utredningen i denna uppsats påverkas av att godtrosförvärvslagens krav på 

tradition ses som ett indirekt skydd för ägaren. 

4.1.2 Äkta och falsk legitimation; A:s beteende såsom skäl för          

bundenhet respektive förlorad vindikationsrätt  

Såsom uttrycks tidigare kan den särskilda ställningsfullmakten ses som ett 

prioriterat godtrosförvärv: för utsläckande av A:s rätt krävs ju varken att B var i 

besittning vid överlåtelsen av saken eller att den senare kommit i C:s besittning. 

Besittning, hur det än definieras, är således ingen nödvändig betingelse för C:s 

bättre rätt – varför Ross har valt att benämna fall såsom dessa för ”ægte 

Legitimationsekstinktion”. I dessa fall har C:s företräde framför A ensamt sin 

grund i den förstnämndas tillit till B:s förfoganderätt. Grunden för C:s prioritet 

enligt godtrosförvärvsregler – enligt vilka ju B:s och C:s besittning är en 

nödvändig betingelse – kan däremot enligt Ross inte beskrivas som C:s tillit till 

B:s förfoganderätt, utan det som skyddas är i stället den faktiska position som C i 

god tro inrättat sig i. För att C ska ges företräde under de mer förmånliga reglerna 

förutsätts dock att legitimationen är just äkta; det ska enligt nämnda författare 

vara A som på ett eller annat sätt gett upphov till B:s skenbara förfoganderätt, 

vilken C stödjer sin goda tro på.  167

 Det sagda ger upphov till en del tankar. En fundering, för att återknyta till     

föregående avsnitt, är att det nog synes svårt att motivera en eftergift av 

traditionskravet när B:s legitimation är s.a.s. falsk, t.ex. när B falskeligen ger 

sken av att handla såsom fullmäktig. Om så var fallet skulle ju skyddet för A gå 

om intet. Det bör därför uppmärksammas att en sådan eftergift de facto skulle ske 

om de principiella kraven för behörighetsgrundande rättsfakta – avtalsrekvisitet 

och härrörandekravet – inte upprätthölls. Redan förhandenvaron av 

godtrosförvärvslagens traditionsrekvisit talar således för att med hänsyn till 

 Ross s. 108 f.167
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skyddet av ägaren begränsa vilka omständigheter som kan konstituera särskild 

ställningsfullmakt. I samma riktning talar även vad som länge varit 

grundprincipen för avtalsrätten, att ingen ska bli bunden och förpliktigad mot 

dennes vilja (se dock strax nedan).  

 Ovanstående ger emellertid inget svar på vad för innebörd som ska läggas i     

avtals- respektive härrörandekravet, utan bara att dessa förutsättningar för 

huvudmannens bundenhet på något sätt bör finnas. Såsom visats i avsnitt 2.3.2.2 

kan A:s vårdslösa beteende vara skäl för att s.a.s. uppluckra kraven och därmed 

tillmäta C:s goda tro direkt betydelse. Enligt min mening kan man formulera 

tankegången som att även om C i dessa fall inte nödvändigtvis är extra 

skyddsvärd – han behöver ju inte ha tagit egendomen i sin besittning – får det 

med hänsyn till förhållandena på huvudmannens sida anses motiverat att denne 

och inte C bör bära risken för B:s otillbörliga handlande. Avtalsbundenhet kan då 

grundas direkt på C:s befogade tillit. Ett sådant synsätt är också väl förenligt med 

HD:s uttalande i NJA 2014 s. 684, att huvudmannen i regel inte blir bunden om 

denne kan visa att det inte gick att förhindra den uppkomna 

missförståndssituationen. I dessa fall är det ju svårt att se A som mindre 

skyddsvärd och därför bör han inte undandras godtrosförvärvslagens 

ägandeskydd. 

 Ett härmed sammanhängande spörsmål är huruvida huvudmannen A, oaktat     

dennes vårdslöshet, har ett absolut minimiskydd mot vissa kvalificerade åtgärder 

från B. Skulle t.ex. en från A stulen bil kunna verka behörighetsgrundande enligt 

den särskilda ställningsfullmakten genom att B innehar den? Kan den i något fall 

sägas härröra från A? Utgångspunkten är självfallet att bilen saknar 

behörighetsgrundande verkan: A har ju i detta fall varit helt inaktiv, varför det är 

svårt att se huvudmannen såsom upphov till C:s befogade tillit. 

Härröranderekvisitet måste enligt min mening innefatta ett krav på antingen 

någon form av aktivitet från huvudmannens sida eller inaktivitet som kan läggas 

honom till last. Rekvisitet kan jämföras med de situationer som omfattas av 3 § 

godtrosförvärvslagen, t.ex. stöld och rån, eftersom A även i dessa fall har varit 

helt inaktiv. Också godtrosförvärvsreglerna får således sägas ställa krav på någon 
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form av aktivitet från A för att B:s innehav ska kunna anses ha legitimerande 

verkan i lagens mening. Bandet mellan A och B får sålunda i båda fallen inte vara 

helt avklippt.  Man kan emellertid fråga sig om 3 § godtrosförvärvslagen ger ett 168

absolut skydd mot de förfaranden som innefattas av stadgandet. Eller skulle 

möjligtvis förhållandena på ägarens sida, att denne t.ex. förvarat bilen vårdslöst, 

kunna medföra undantag i det enskilda fallet? Lagtexten lydelse ger ingen direkt 

antydan om något sådant undantag. Även lagmotiven, som inte alls tar upp 

möjligheten till att ägarens beteende i det enskilda fallet skulle kunna utgöra 

hinder mot dennes vindikationstalan, talar för att 3 § ska ses som helt stel.  Om 169

vindikationsregeln är undantagslös måste detta enligt min mening rimligtvis även 

innebära att A, oaktat dennes vårdslöshet, är skyddad mot att t.ex. en från honom 

stulen bil skulle kunna verka behörighetsgrundande enligt den särskilda 

ställningsfullmakten. Det skulle vara mycket svårförklarligt om A i detta 

hänseende har ett sämre skydd enligt fullmaktsregler än enligt 

godtrosförvärvsregler. Det bör dock uppmärksammas att i rättssystem som 

präglas av vindikationsprincipen, t.ex. dansk rätt, det inte sällan görs en prövning 

av ägarens förfarande när denne för talan om vindikation.  En sådan prövning 170

synes förvisso främmande för de svenska godtrosförvärvsreglerna, men detta 

måste sägas ha sin historiska förklaring i att förhållandena på ägarens sida i regel 

saknar betydelse när reglerna är starkt extinktionsvänliga, vilket ju länge var 

fallet i Sverige.  Vidare måste lagtextens lydelse – vari uttryck som egendom 171

vilken ”frånhänts” eller ”olovligen tagits” används – i vart fall sägas ge en 

möjlighet att tolkningsvägen ta hänsyn till ägarens agerande. Att 3 

godtrosförvärvslagen ges en delvis annan innebörd än 8 kap. 1–8 §§ brottsbalken, 

vilka reglerar de tillgreppsbrott som vindikationsregeln är tänkt att omfatta, torde 

kunna motiveras av att andra hänsyn gör sig gällande vid en civilrättslig prövning  

 En skillnad är väl dock att aktivitetskravet kan sägas angripas från olika håll enligt de två 168

rättsinstituten: vid fullmakt ”måste” omständigheterna, för att vara behörighetsgrundande, härröra från 
huvudmannen; vid godtrosförvärv ”får inte” omständigheterna, för att vara legitimerande, vara sådana 
som omfattas av 3 § godtrosförvärvslagen.  

 Jfr prop. 2002/03:17 s. 13 ff.169

 SOU 1965:14 s. 86 ff och SOU 1984:16 s. 107 ff.170

 Jfr SOU 1965:14 s. 86 ff.171
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jämfört med vid en straffrättslig prövning.  När vindikationsregeln infördes 172

uttryckte som sagt också regeringen att stadgandet ska s.a.s. stå på egna ben. 

 Min uppfattning i den berörda frågan är att det nog inte kan uteslutas att     

ägarens beteende i undantagsfall kan medföra att denne förlorar sin 

vindikationsrätt – om det kan anses motiverat att A och inte C bör bära risken för 

B:s otillbörliga handlande (jfr stycket ovan). På liknande sätt och av samma 

anledning torde den stulna bil som B innehar i undantagsfall kunna anses härröra 

från A enligt fullmaktsläran. För att A inte ska undanras sitt ägandeskydd torde 

emellertid krävas exceptionella omständigheter för att A ska bli bunden i ett 

sådant fall. I synnerhet gäller detta om B är en helt främmande person, eftersom 

det inte kan krävas att A har en fullständig kontroll över sin egendom mot hela 

världen. Om B däremot är en anställd hos A skulle man lättare – men dock inte 

med enkelhet! – kunna klandra denne för B:s handlande, t.ex. genom att A 

fullständigt brast i sin övervakning av B (jfr NJA 1974 s. 706). Men här kan vi 

igen hamna i den situationen att A i regel inte blir bunden om A kan visa att det 

inte gick att förhindra den uppkomna missförståndssituationen (jfr NJA 2014 s. 

684). Sammantaget finner jag det därför svårt att dra några helt säkra slutsatser i 

denna fråga, men det torde enligt min mening finnas visst utrymme för 

argumentation utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

 Till sist ska även påminnas om att, såsom diskuterades i slutet på avsnitt     

2.3.2.2, det inte heller är alldeles självklart om ett faktum ska anses härröra från 

huvudmannen i rättslig mening när det i vardaglig mening måste sägas härröra 

från denne. Som nämns i det avsnittet har det nämligen framförts olika 

uppfattningar rörande hur t.ex. en firmastämpel som använts av B för andra 

ändamål än A avsett ska behandlas i fullmaktsfrågan. Sålunda är det möjligt att 

härröranderekvisitet, likt godtrosförvärvslagens besittningsrekvisit (se avsnitt 

4.1.4), getts en annan juridisk innebörd än vad vi normalt menar med ordet 

härröra. Detta torde kunna förklaras av härrörandekravets funktion, nämligen att 

med hänsyn till skyddet av A begränsa vilka omständigheter som kan konstituera 

 Sådana tankar har idag motiverat bevisbördans olika placering vid en civilrättslig respektive 172

straffrättslig prövning; se prop. 1985/86:123 s. 37 f och SOU 1984:16 s. 183 f. 
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särskild ställningsfullmakt. Men som sades ovan innebär syftet med rekvisitet 

även att det kan luckras upp eller tolkas extensivt då A anses mindre skyddsvärd. 

4.1.3 Aktivt och passivt instrument; schablonartade handlingar           

En ytterligare sak som bör uppmärksammas är att ställningsfullmakten kan 

beskrivas som ett medel som står till buds för aktörer inom det ekonomiska livet, 

där fullmakten underlättar både genomförandet av transaktioner och uppnåendet 

av en lämplig funktionsfördelning av verksamheter. Fullmaktsinstitutet kan 

m.a.o. ses som ett aktivt instrument.  Godtrosförvärvsreglerna kan däremot 173

beskrivas som ett medel som står till buds för lagstiftaren, där reglerna ger en 

lösning i situationer då genomförandet av en transaktion gått fel, t.ex. pga. att 

fullmäktigen överskridit sin behörighet. Godtrosförvärvsinstitutet kan m.a.o. ses 

som ett passivt instrument, eftersom det primärt syftar till att hantera redan 

uppkomna konflikter.  174

 Skillnaderna mellan rättsinstituten förminskas dock av att de knappast kan     

anses verka oberoende av varandra. Hur redan uppkomna kollisioner mellan A 

och C hanteras av lagstiftaren torde nämligen påverka hur aktörerna inom det 

ekonomiska livet agerar nu och i framtiden; det är ju sådana tankar som ligger till 

grund för de otaliga diskussioner om huruvida extinktion eller vindikation ska 

vara huvudregeln i svensk rätt.  En skillnad som dock kan framhävas är att 175

utformningen av ställningsfullmakten inte sällan motiveras av att den lämpligen 

måste passa in som en del i det system av andra partsinstrument som t.ex. övriga 

fullmaktsregler eller reglerna om firmateckning.  Grönfors ser de senare 176

reglerna som särskilt betydelsefulla för bestämmandet av ställningsfullmaktens 

behörighetsgränser, eftersom en alltför vidsträckt behörighet enligt särskild 

ställningsfullmakt skulle underminera ”firmateckningsinstitutets viktiga funktion 

i rättslivet som ett skydd för företagens intressenter och borgenärer”. Därtill, 

 Se avsnitt 2.1.2.173

 Se avsnitt 3.1.2.174

 Se avsnitt 3.1.2 för redogörelsen av de kontrasterande åsikter som framfördes i prop. 1985/86:123 och 175

prop. 2002/03:17. 
 Jfr Grönfors, Ställningsfullmakt s. 105 f.176
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menar samma författare, är det ju så att ställningsfullmakten är särskilt anpassad 

för de schablonartade och ofta återkommande rättshandlingarna.  177

 Jag håller med Grönfors i denna fråga. Trots detta tycker jag det finns     

anledning att titta lite mera ingående på synsättet att den särskilda 

s täl lningsful lmaktens yt tergränser t i l l viss del bestäms av at t 

ställningsfullmaktsinstitutet är anpassat till de mera vardagliga handlingarna.  178

Här är det läge att påminna om att tankegången om den allmänna 

ställningsfullmakten såsom ett partsbindningsmedel för de mera schablonartade 

rättshandlingarna är att härleda till det behörighetsskapande momentet i 10 § 2 st. 

avtalslagen. Att den allmänna ställningsfullmakten på så vis är begränsad beror 

annorlunda uttryckt på stadgandets sedvanerekvisit, eftersom det som sagt i regel 

inte hinner bildas någon sedvänja för de mera omfattande rättshandlingar som 

vidtas mera sällan. Men vid särskild ställningsfullmakt är ju sedvanerekvisitet 

ersatt av andra behörighetsgrundande fakta, varför det inte kan ses som någon 

logisk följd att begränsa den särskilda ställningsfullmaktens omfång till sådana 

handlingar. Vad man istället gör är en värdering: också den särskilda 

ställningsfullmakten bör vara begränsad till de schablonartade och vardagliga 

rättshandlingarna. Att så gjorts har enligt min mening goda skäl för sig. 

Grundtanken bakom ställningsfullmaktsinstitutet, att tredje man inte behöver 

efterforska fullmäktigens behörighet utan kan lita på de yttre förhållandena, 

måste nämligen anses göra sig gällande särskilt vid rättshandlingar av mindre 

värden.  Det är ju främst i dessa fall som nyttan av enkel omsättning motiverar 179

att C inte behöver utföra några krångliga kontroller av överlåtarens behörighet. 

När däremot betydande värden står på spel måste det anses eftersträvansvärt att C 

genomför kontroller för att betrygga sig om B:s rätt, t.ex. genom att begära att se 

fullmaktsdokument eller på annat sätt undersöka fullmäktigens kompetens. 

Därför bör enligt min mening den särskilda ställningsfullmakten, i likhet med 

ställningsfullmakt enligt avtalslagen, vara begränsad till de schablonartade och 

 Grönfors, JT 1990–91 s. 434.177

 Synsättet dyker upp titt som tätt i doktrinen; se t.ex. Ashton s. 331 och Millqvist, Festskrift till Ulf 178

Bernitz s. 82.
 Vad som anses vara av mindre värde är dock inte skrivet i sten, utan det måste bedömas utifrån 179

beloppets storlek tillsammans med omständigheterna i övrigt.
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ofta återkommande rättshandlingarna. Att också HD givit stor betydelse till dessa 

normativa inslag framgår av den tidigare praxisgenomgången.  

 Beträffande ovanstående stycke skulle man nog kunna invända att det snarare     

avser kravet på förvärvarens goda tro och inte vilka behörighetsgrundande 

rättsfakta som den goda tron ska ha stöd i. Det är emellertid en åsikt som nästan 

alltid kan anföras beträffande behörighetsgrundande rättsfakta vid särskild 

ställningsfullmakt, eftersom frågorna om behörighet, befogenhet och god tro 

smälter samman vid denna fullmaktstyp. Vidare skulle man möjligtvis utifrån 

föregående stycke kunna hävda att avtals- och härrörandekraven borde efterges 

vid mindre eller schablonartade transaktioner. I dessa fall kan ju C sägas ha 

agerat som han bör, dvs. litat på B:s sken av behörighet utan att kontrollera den, 

och dessutom gör sig som sagt skälen för en smidig omsättning starkt gällande 

här. Men då hamnar man ännu en gång i enbart C:s perspektiv. En jämförelse 

med godtrosförvärvslagens krav på tradition – som alltså antagits ha som 

funktion att skydda ägaren och vidare innebär att C bara är extra skyddsvärd när 

denne i god tro inrättat sig i en faktiskt position med saken – måste utmynna i 

slutsatsen att svensk rätt inte ger något utrymme för att efterge avtals- och 

härrörandekraven ens vid mindre eller schablonartade transaktioner. En annan 

sak är att när A varit vårdslös eller på annat sätt mindre skyddsvärd, det är lättare 

att tillgodoräkna B:s schablonartade rättshandlingar såsom härrörande från A (jfr 

HD:s generella regel i NJA 2013 s. 659). 

4.1.4 Besittning, legitimation och befogad tillit           

Hanteringen av besittningsbegreppet i svensk rätt har onekligen vållat en hel del 

huvudbry genom åren. I NJA 1984 s. 456 förklarade HD rättsläget med en 

ovanligt elegant tveksamhet: 

”Rörande vad som i allmänhet gäller om besittning råder emellertid i viss utsträckning 
betydande osäkerhet.”  
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 Numera, efter NJA 2009 s. 889, är det i vart fall relativt klart hur     

godtrosförvärvslagens krav på överlåtarens besittning ska betraktas. Såsom HD 

uttryckte i fallet innebär besittningskravet att överlåtaren till följd av sin fysiska 

kontroll över den överlåtna egendomen utåt ska ha framstått som berättigad att 

förfoga över denna på det sätt som skett. Överlåtaren anses då legitimerad att 

förfoga över egendomen och besittningsrekvisit är därmed uppfyllt.  

 En aspekt som jag redan varit inne på är att godtrosförvärvslagens     

besittningsbegrepp, i dess yttre gränser, verkar befinna sig ganska långt från vad 

folk i allmänhet torde mena med besittning. Begreppet utvidgas som sagts av 

dess rättsliga sida, t.ex. på så vis att en person kan vara i besittning av en sak 

trots att den fysiskt befinner sig hos tredje man. Det viktiga för lagens 

besittningsbegrepp synes vara att överlåtaren är legitimerad, att denne ser ut att 

ha en förfoganderätt. 

 Det finns enligt min mening goda skäl att fråga sig vilken betydelse det     

fysiska innehavet eller den fysiska närheten till det överlåtna egentligen har i 

detta sammanhang. Skulle vi rent utav kunna se besittningsrekvisitet som till 

fullo ”ersatt” av ett legitimationsrekvisit? Kan vi s.a.s. plocka bort närheten till 

saken ur ekvationen? Annorlunda uttryckt: är överlåtarens fysiska innehav, i dess 

vidaste betydelse, ingen nödvändig betingelse för extinktion utan räcker det med 

att denne på annat sätt är legitimerad?   180

 Att helt frångå kopplingen till den fysiska saken får anses uteslutet redan av att     

godtrosförvärvslagen endast är tillämplig på just lösören. Däremot ser jag inga 

uppenbara problem med ett utvidgat besittningsbegrepp, där annat än vad som 

vardagligt betecknas som besittning kan räcka för att legitimera överlåtaren. 

Såsom nämnts i avsnitt 3.3.1 kan ett större besittningsbegrepp visserligen öppna 

upp för möjligheten till godtrosförvärv i flera situationer, men i praktiken torde 

skillnaden ändock vara liten eftersom kärnan i legitimationen verkar utgöras av 

det fysiska innehavet. Det sätt varpå HD formulerat sina domskäl i NJA 2009 s. 

 Jfr Hessler, Allmän sakrätt s. 118: ”Vidare kan det vara befogat att uppställa krav på att 180

förvärvssituationen skall ha varit typiskt ägnad att inge förvärvaren C den föreställningen att han hade att 
göra med en kompetent disponerande. Man kan då kräva, att B hade besittningen till egendomen eller på 
annat sätt framstod som legitimerad.”
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889, där man ständigt skjuter in förutsättningen att överlåtarens förfogandesken 

ska vara till följd av dennes fysiska kontroll över egendomen, ger nämligen i vart 

fall mig intrycket att det fysiska innehavet är det som anses ha störst 

legitimerande verkan. Utan det fysiska innehavet av saken blir då överlåtaren i 

regel inte legitimerad och således inte heller i besittning i lagens mening. Det 

fysiska innehavet måste således ses som det enkla besittningsfallet och torde 

sällan vålla några problem, i vart fall då ägaren uppträder såsom ägare (jfr 

nedan). 

 Samtidigt har jag svårt att finna skäl till varför man bör begränsa vilka     

omständigheter som kan utgöra legitimerande rättsfakta och som i undantagsfall 

kan uppfylla besittningsrekvisitet. En fördel med ett sådant större 

besittningsbegrepp är att det öppnar upp för en friare och mer ändamålsenlig 

bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet – där man mera sällan 

behöver gå in på frågor om någon är i besittning av en sak eller inte, och på så vis 

även undviker normativa och inte alldeles självklara begrepp såsom fysiskt 

innehav eller närhet till en sak.  Vidare måste synsättet anses ligga i linje med 181

utvecklingen i vårt moderna ekonomiska samhälle, i vilket alltmer handel sker på 

internet och andra plattformar där den fysiska besittningen inte existerar på 

samma vis som vid traditionell handel eller i vart fall inte ger några direkta 

indikationer om överlåtarens rätt. Sedan bör det även påminnas om att 

överlåtarens fysiska innehav av en sak inte alltid är tillräckligt för att anse B 

såsom legitimerad eller C i god tro, vilket är särskilt tydligt i rättspraxis rörande 

handel med bilar.  Att just ordet ”besittning” används i godtrosförvärvslagen 182

bör sålunda enligt min mening inte hindra att alla de omständigheter som givit C 

anledning att uppfatta B som förfogandeberättigad kan ha en legitimerande 

verkan. HD verkar också ha intagit eller i vart fall närmat sig den inställningen i 

NJA 2009 s. 889, då domstolen godtagit att överlåtaren kan anses besitta en sak i 

lagens mening genom en annan persons fysiska innehav av egendomen. 

 Häremot skulle man dock kunna invända att gråzonen inte raderas utan bara flyttas utåt.181

 Se avsnitt 3.1.2.182
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 I och med NJA 2009 s. 889 har godtrosförvärvslagens krav på överlåtarens     

besittning också närmat sig de tankar som ligger till grund för särskild 

ställningsfullmakt. Med användande av fullmaktsterminologi synes det i båda 

fallen vara att avgöra om C, utifrån de yttre omständigheterna, kan anses ha hyst 

en befogad tillit i fråga om B:s förfoganderätt. Godtrosförvärvsreglernas krav på 

överlåtaren besittningen verkar alltså inte förutsätta att C:s tillit måste kunna 

kopplas eller härledas till B:s besittning av en sak i vardagligt tal, utan för 

rekvisitets uppfyllnad torde det räcka att B kan anses legitimerad att förfoga över 

egendomen.  

 Ett sådant vidsträckt besittningsrekvisit torde vara oproblematiskt ur ägaren     

A:s perspektiv. För att dennes rätt ska sättas ur spel enligt reglerna om 

godtrosförvärv fordras ju att egendomen kommit i C:s besittning, varför en mera 

vidsträckt innebörd av kravet på överlåtarens besittning inte ger någon möjlighet 

för förvärvare att s.a.s. rycka egendomen ur händerna på A. Som redan sagts 

fyller traditionsrekvisit här samma funktion som avtals- och härrörandekraven 

vid fullmakt, nämligen att skydda A. Att extinktion förutsätter tradition till C kan 

därför ses som ett skäl till varför betydelsen av B:s fysiska innehav av en sak 

tonas vid rekvisitet överlåtarens besittning, eftersom det för extinktion även krävs 

at t B kan försät ta egendomen i C:s besi t tning. På så vis är 

godtrosförvärvsreglerna fortfarande starkt kopplade till den fysiska saken. 

 En möjlig nackdel med det vidare besittningsbegrepp som HD verkar använda     

sig av är att på liknande sätt som vid särskild ställningsfullmakt frågorna om 

överlåtarens besittning, legitimation och förvärvarens goda tro smälter samman i 

ett moment. Det är därför inte alldeles självklart hur besittningsrekvisitet kan 

sägas ha som funktion att undvika invecklade godtrosbedömningar genom att 

redan besittningsförhållandena kan sätta stopp för möjligheten till extinktion. Å 

andra sidan måste nog, som sagt, det fysiska innehavet ses som kärnan i 

besittningsbegreppet och därför torde man fortfarande kunna utgå från att den 

överlåtare som inte innehar en sak inte heller är i besittning av saken i 

godtrosförvärvslagens mening. Sålunda kan besittningsrekvisitet fortfarande 

fungera som ett medel för att undvika närmare prövningar av förvärvarens goda 
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tro, även om det inte i och för sig innebär något absolut hinder mot att 

överlåtaren är legitimerad på annat sätt än genom det fysiska innehavet av saken.  

4.1.5 Besittningens verkan när B agerar i egenskap av fullmäktig          

Det är inte särskilt förvånande att det legitimationsinriktade besittningsbegreppet 

innehåller avvägningar liknande dem som förekommer vid godtrosbedömningen. 

Det måste nämligen anses självklart att t.ex. innehavet av en bil ger uttryck för 

olika förväntningar om överlåtarens rätt beroende på omständigheterna i övrigt, 

såsom egendomens pris eller platsen för försäljning. En härmed 

sammanhängande situation som är av särskilt intresse för denna uppsats är då 

överlåtaren inte uppträder i egenskap av ägare utan som fullmäktig, vilket mer 

eller mindre ansetts undergräva besittningens legitimerande verkan. Hur står det 

egentligen till med det? 

 Om överlåtaren uttryckligen säger sig handla för A:s räkning måste detta     

enligt min mening, vid avsaknad av andra omständigheter som talar därför, i 

princip alltid undanröja den legitimation som innehavet typiskt sett utvisar. För 

att besittningen ska anses vara legitimerande, och förvärvaren i god tro, måste 

rimligtvis förvärvaren i dessa fall ha kontrollerat överlåtarens eventuella 

(förfalskade) behörighetshandlingar. Behörighetshandlingarna fungerar sålunda 

som ett (falskt) stöd för existensen av det bakomliggande rättsförhållandet. Andra 

omständigheter som enligt mig bör kunna ge ett sådant stöd är förhållanden vilka 

utåt ger sken av att överlåtaren handlar såsom ställningsfullmäktig. Men om 

överlåtaren ger intryck av att ha ställningsfullmakt måste enligt min mening 

därav följa att förvärvaren kan anses ha handlat i god tro utan att ha vidtagit 

några närmare undersökningar av överlåtarens förfoganderätt, i vart fall vid 

affärer av mindre värde (jfr avsnitt 4.1.3 ovan). Ställningsfullmaktssituationen 

liknar sålunda normalfallet att överlåtaren uppträder i egenskap av ägare. 

 Vilken legitimationsverkan har då B:s besittning eller fysiska innehav av en     

sak när denne uppträder i egenskap av fullmäktig? Innan vi går in på denna 

situation enligt godtrosförvärvsregler ska först sägas att det, såsom nämndes i 

avsnitt 2.3.2, saknas fall från praxis där enbart B:s fysiska innehav av en sak gett 
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denne en behörighet enligt fullmaktsläran. Det torde därför kunna antas att 

behörighet enligt särskild ställningsfullmakt förutsätter förekomsten av 

omständigheter utöver själva besittningen vilka ger C stöd för dennes tillit till B. 

Överlåtarens fysiska innehav eller besittning av en sak kan däremot vara 

tillräckligt för att anse B såsom legitimerad enligt lagen om godtrosförvärv av 

lösöre, varför vi följaktligen verkar hamna i den lagen om C till stöd för sin tillit 

till B:s förfoganderätt endast åberopar att B hade saken i sin besittning. 

 Det måste emellertid uppmärksammas att när B:s fysiska innehav av en sak i     

sig ansetts legitimera denne så har B uppträtt i egenskap av ägare; några rättsfall 

då enbart B:s fysiska innehav varit tillräckligt för att se denne som legitimerad i 

egenskap av fullmäktig finns inte. Det är därför svårt att dra några säkra 

slutsatser vad gäller besittningens legitimerande verkan när B handlar såsom 

fullmäktig. Det skulle å ena sidan kunna hävdas att godtrosförvärvssituationen 

ska bedömas som fullmaktssituationen, där det alltså torde krävas något mer än 

besittningen för att B ska anses behörig. Men det kan nog å andra sidan ändå 

diskuteras om inte godtrosförvärvsreglerna ställer lägre krav än fullmaktsreglerna 

vad gäller s.a.s. graden av det sken av förfoganderätt som B måste inge C. C:s 

möjlighet till godtrosförvärv kan möjligtvis ses som en andra chans för denne, 

där de fakta som C:s tillit stödjer sig på inte är tillräckligt starka för att grunda en 

fullmakt. Synsättet har sin grund i det extra moment som tillkommer vid 

godtrosförvärv, nämligen att egendomen kommit i C:s besittning och att denne i 

regel också inrättat sig eller börjat använda egendomen. Skyddet av den faktiska 

position som C i god tro inrättat sig skulle sålunda kunna vara en anledning till 

att ställa lägra krav för B:s legitimation enligt godtrosförvärvsregler jämfört med 

B:s behörighet enligt fullmaktsregler. Vidare ligger synsättet i linje med den 

tanke som ofta framförts för de extinktionsvänliga reglerna i svensk rätt, att de 

utgör ”ett andningshål till förmån för omsättningen”.  Det finns som sagt inga 183

säkra svar på hur denna fråga ska bedömas, men jag lutar åt tanken att 

 SOU 1984:16 s. 164.183
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godtrosförvärvsreglerna ställer lägre krav än fullmaktsreglerna vad gäller graden 

av det sken av förfoganderätt som B måste inge C. 

4.2 Sammanfattande slutsatser          
Nu återstår en ganska invecklad procedur – nämligen att få ihop de lösa ändarna 

och knyta ihop den välkända säcken. Vilka grundläggande likheter och skillnader 

finns det mellan å ena sidan besittning som legitimerande faktor enligt lagen om 

godtrosförvärv av lösöre, och å andra sidan de omständigheter eller fakta som i 

kombination med varandra kan verka behörighetsgrundande enligt den särskilda 

ställningsfullmakten? 

 Jag har kommit fram till följande relativt säkra slutsatser:     

1. Både B:s behörighet och legitimation grundar sig i sådana yttre synbara 

omständigheter som C faktiskt har iakttagit.  184

2. Både B:s behörighet och legitimation kan ses som en aspekt av en större 

godtrosbedömning. 

3. Intresset av att på ett balanserat sätt skydda A tillgodoses enligt den 

särskilda ställningsfullmakten av de där gällande härrörande- och 

avtalskraven. Härrörande- och avtalskraven avskär vilka fakta som kan 

verka behörighetsgrundande, varför intresset av att på ett balanserat sätt 

skydda A är s.a.s. inbyggt i frågan om behörighetsgrundande rättsfakta. 

Det förklarar varför de där gällande kraven kan luckras upp eller tolkas 

extensivt då A anses mindre skyddsvärd, liksom även att 

härrörandekravet, då A inte anses mindre skyddsvärd, ges en snävare 

innebörd än ordets vardagliga betydelse. 

4. Intresset av att på ett balanserat sätt skydda A tillgodoses enligt 

godtrosförvärvsreglerna av det där gällande traditionskravet. För frågan 

om innebörden av besittning som legitimerande faktor är därför A:s skydd 

av underordnad betydelse, eftersom det intresset skyddas i ett senare led 

 Frågan är inte alldeles enkel och kräver nog närmare utredning, något som dock inte varit möjligt av 184

utrymmesskäl. Den intresserade läsaren hänvisas till Håstad, Tjänster utan uppdrag s. 238 ff och Håstad, 
Sakrätt s. 65 not 7 med vidare hänvisningar.
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genom kravet på tradition. Det förklarar också varför kravet på 

överlåtarens besittning kan luckras upp eller tolkas extensivt, och därför 

ges en innebörd som skiljer sig från uttryckets vardagliga betydelse. 

5. Både extinktivt godtrosförvärv och bindande avtal med stöd av särskild 

ställningsfullmakt förutsätter någon form av aktivitet från A:s sida eller, 

mera sällsynt, inaktivitet som kan läggas A till last. 

 Den enda grundläggande skillnad som jag med säkerhet kan peka ut mellan     

legitimerande och behörighetsgrundande fakta är således avtals- och 

härrörandekraven för att fakta ska kunna verka behörighetsgrundande enligt 

principerna om särskild ställningsfullmakt (jfr punkt 3 och 4). I praktiken är dock 

ändå skillnaden mellan fullmakts- och godtrosförvärvsreglerna liten i detta 

hänseende, eftersom de överväganden som ingår i behörighetsgrundande fakta – 

intresset av att på ett balanserat sätt skydda A – återfinns i 

godtrosförvärvsreglernas traditionsrekvisitet, vars uppfyllande ju alltid krävs för 

extinktion.  

 Jag har även kommit fram till följande mindre säkra slutsats:     

6. B:s fysiska innehav av en sak är i sig inte tillräckligt för att grunda en 

behörighet enligt särskild ställningsfullmakt, medan det kan vara 

tillräckligt för att legitimera B enligt godtrosförvärvsregler även då B 

agerar i egenskap av fullmäktig. Godtrosförvärvsreglerna torde således 

ställa lägre krav än fullmaktsreglerna vad gäller graden av det sken av 

förfoganderätt som B måste inge C. 

 Om denna sista slutsats kan accepteras skulle det innebära en betydande     

skillnad mellan särskild ställningsfullmakt och reglerna om godtrosförvärv av 

lösöre. Huruvida så verkligen är fallet kan jag emellertid inte med säkerhet säga. 
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