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Sammanfattning   

 
I media har det under lång tid skrivits om omfattande stölder av fritidsbåtar och tillhörande 

båtmotorer. Värdet av dessa stölder kan uppskattas till hundratals miljoner kronor årligen. När dessa 

sedan säljs på andrahandsmarknaden utsätts köparen, som oftast är en privatperson, för risker vid 

köpet. En risk som köparen kan möta är att den ursprunglige ägaren kan komma att kräva tillbaka 

båten eller motorn. Detta har säljaren rätt till även om köparen har varit i god tro. En annan risk är 

att köparen kan förvärva en fritidsbåt som utgör säkerhet för ett lån genom ett s.k. återtagande – 

eller äganderättsförbehåll, vilket är vanligt förekommande för dyra fritidsbåtar. Om båten då säljs 

vidare står köparen risken att få lämna tillbaka fritidsbåten eller betala kvarvarande skuld. Det finns 

möjligheter att i ett senare läge rikta anspråk mot säljaren, men denne är vanligen svårkontaktad, 

och skulle kontakt väl etableras har säljaren ofta bristande betalningsförmåga.   

 

Det är komplicerat för privatpersoner att förstå vilka krav som ställs för att på ett giltigt sätt kunna 

godtrosförvärva en fritidsbåt. Att det dessutom saknas ett tillförlitligt register för fritidsbåtar, 

samtidigt som det finns en brist på vägledande praxis, försvårar situationen ytterligare. Syftet med 

uppsatsen är att närmare klargöra vad som krävs för ett godtrosförvärv, enligt lag om godtrosförvärv 

av lösöre (1986:796), GFL, samt rättspraxis. Uppsatsen är avsedd att vara till praktisk nytta för 

köparen av en fritidsbåt för att minimera riskerna vid köpet, då den innehåller en kontrollista med 

punkter samt ett utkast till standardavtal att använda vid köpet. Uppsatsen innehåller även 

illustrationer av hur motor- och skrovnummer kan se ut, både i ett korrekt och förfalskat utförande. 

Köparen kommer också att ha praktisk nytta av uppsatsen genom att den berör vad köparen med 

rättsligt stöd kan göra vid en förlust av fritidsbåten, både då säljaren är en annan privatperson och 

när säljaren är en näringsidkare.   

 

I uppsatsen konstateras att den lagändring som skedde år 1999 gällande kraven för att kunna göra 

ett godtrosförvärv, vid en rent språklig bedömning, ställde högre krav på köparen, vilket även 

medförde ett större skydd för den ursprunglige ägaren. Frågan har inte kunnat utredas fullständigt 

då vägledande rättsfall gällande fritidsbåtar, i synnerhet från Högsta domstolen, HD, saknas. Av den 

rättspraxis som finns kan det emellertid konstateras att det finns en långtgående undersökningsplikt 

för privatpersoner, som de borde vara medvetna om vid köpet. Omständigheten att det saknas ett 

tillförlitligt register kan, paradoxalt nog, tala både för och emot att köparen anses vara i god tro och 

inte ens borde misstänka att säljaren inte var rätt ägare eller behörig att sälja båten. Ett båtregister 

hade, å ena sidan, minskat osäkerheten gällande köpet, då behörigheten att sälja båten kan 

kontrolleras. Å andra sidan, hade ett register stängt möjligheten för ett godtrosförvärv helt, för dem 

som inte hade kontrollerat registret före köpet. Uppsatsen diskuterar både vilka för- och nackdelar 

som finns vid ett obligatoriskt registreringstvång för fritidsbåtar.    

 

Uppsatsen berör, utöver ovanstående, även vilka konsekvenser som lagändringen 2003 medförde 

gällande godtrosförvärv av stöldgods. Det har av rättspraxis konstaterats att möjligheterna att 

godtrosförvärva stulen egendom finns, men den är kraftigt begränsad, låt vara att rättsfall avseende 

fritidsbåtar saknas.    

 

Uppsatsens slutsats är att flera faktorer styr om köparen anses vara i god tro eller inte. Ett antal 

parametrar; varans pris, varans art och försäljningssituationen, klargörs som både är konkreta och 

återkommande. Samtliga dessa faktorer talar i riktning mot hög risk och begränsade 

godtrosmöjligheter gällande fritidsbåtar. Köpare bör därmed ta sin undersökningsplikt på allvar, ta 

ledning i kontrollistan, men framförallt iaktta ett mått av sund skepsis i köpsituationen, för att 

minska riskerna att köpa en båt som inte säljaren har rätt att sälja.  



 

 

 Abstract 
 

Media has since a long time back been writing about extensive thievery of recreational boats and 

their engines. The value of the stolen goods is estimated to several hundreds of million Swedish 

crowns per year. The widespread stealing creates a secondary market where boats sometimes are 

sold by sellers that do not have the rights to sell the boat. This creates risk for the buyer who most 

often is a private person. A situation the buyer can face is that the boat was stolen and that the 

original owner can demand to get the boat or engine back. The original owner has the right to get 

the boat back independently of if the purchase was done in good faith or not. Another risk is that the 

buyer purchases a boat that stands as security for a loan, so called reservation of title, which is 

common for expensive recreational boats. If the boat is sold in such a situation the buyer stands the 

risk of being forced to return the boat or be forced to pay the remaining debt. It is possible to try to 

claim the damage from the seller however they are normally difficult to get hold of or do not have 

the ability to payback any money.  

 

It is complicated for private persons to understand what requirements that need to be fulfilled to 

make a good faith purchase of a recreational boat. A reliable register is also lacking for recreational 

boats, this in combination with the fact that guiding case law is limited creates a difficult situation. 

The objective of the essay is to clarify what is required to make a good faith purchase according to 

the law of “Godtrosförvärv av lösöre (1986:796, GFL)” and case law. The essay aims to be of 

practical use for the purchaser of a recreational boat to minimize the risks of the purchase. It 

contains a checklist with important bullet points and a standard contract to be used at the time of 

purchase. It also contains illustrations of how real and fake engine and chassi numbers can look 

like. The wronged buyer will also have practical use of the essay since it contains information about 

what legal actions the buyer can take if he ends up losing the recreational boat, both from a private 

person and a business owner. 

 

It is made clear in the essay that the change in the law that occurred 1999 regarding the demands to 

make a good faith purchase increased the demands on the buyer. This at least in theory puts the 

original owner in a better position. The question has not been thoroughly investigated since guiding 

court rulings regarding recreational boats, especially from Supreme Court of Sweden is lacking. Of 

the case law that does exist is it however clear that the investigation duty of the private buyer at the 

time of purchase is extensive. The fact that a reliable register is lacking could paradoxically point 

for and against the buyer being in good faith. A register had reduced the insecurity of the purchase 

since it would be possible to get information about the true owner. On the other hand it would be 

impossible to make a good faith purchase for those that did not check the register before the 

purchase. The essay discusses both advantages and disadvantages of compulsory registration of 

recreational boats. 

 

The essay also covers the consequences the change in the law in 2003 regarding the ability to make 

good faith purchases of stolen goods. Case law shows that the ability to acquire stolen property in 

good faith exists, but is heavily limited and court rulings regarding recreational boats are non-

existing.   

 

The conclusion of the essay is that several factors determine if the buyer is in good faith or not. 

Several concrete and often occurring parameters including the price of the goods, the state of the 

goods and the sales situation are analyzed. All of the factors points towards the conclusion of highly 

limited possibilities to make good faith purchases of a recreational boat. The buyer should therefore 

take the investigation duty with great seriousness, take direction in the checklist provided and 

overall be skeptical and realistic in the purchasing situation. By doing so the risk of buying a boat 

that the seller does not have the right to sell is minimized. 



 

 

Förkortningar   

 

I uppsatsen förekommer ett antal förkortningar som är av större betydelse. De viktigaste anges 

nedan. Det förekommer även förkortningar av vardagliga ord såsom bl.a. (bland annat) och t.ex. (till 

exempel). Dessa skrivs enligt vedertagna skrivregler och listas därför inte nedan.  

 

AB – Aktiebolag 

 

AvtL – Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område  

 

ARN – Allmänna reklamationsnämnden  

 

BrB – Brottsbalk (1962:700) 

 

CE märkning – Märkningen motsvarar att tillverkaren, alternativt en representant för tillverkaren, 

uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer 

 

EU – Europeiska Unionen  

 

FRL – Förmånsrättslagen (1970:979) 

 

GFL – Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre  

 

HD – Högsta domstolen   

 

HovR – Hovrätten 

 

JB – Jordabalk (1970:994)  

 

JO – Justitieombudsmannen 

 

KB – Kommanditbolag 

 

KKL – Konsumentköplagen (1990:932) 

 

KOV – Konsumentverket 

 

KöpL – Köplagen (1990:931) 

 

NJA – Nytt juridiskt arkiv. Rättsfall från Högsta domstolen  

 

Prop. – Proposition. Lagförslag från regeringen till riksdagen    

 

RB – Rättegångsbalk (1942:740)  

 

RänteL – Räntelagen (1975:635) 

 

SOU – Statens offentliga utredningar 

 

SvJT – Svensk Juristtidning 

 

TR – Tingsrätten   

http://notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19750635.htm
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  

   
I tidningar och annan media har det under flera år skrivits om, mer eller mindre, omfattande och 

spektakulära stölder av fritidsbåtar
1
 och motorer. Varje år stjäls i Sverige fritidsbåtar till ett värde av 

250 miljoner kronor.
2
 Brottsligheten är till stor del gränsöverskridande vilket polisen hävdar 

försvårar processen för brottsbekämpningen.
3
 Det går inte att generellt påvisa när stölderna sker 

utan de är ofta spridda över hela året. Orsaken till detta är att det under sommaren är ett stort utbud 

och efterfrågan på båtar, medan det under vinterhalvåret är lägre bevakning och därmed är det risk 

att bli upptäckt vid stölder. Enligt polisen sker det dock färre stölder under sommaren och fler under 

tidig höst och vår.
4
   

 

Hos båthandlare och på båtmässor är det vanligt förekommande att kreditgivare finns 

representerade för att ge köpare vägledning om att köpa båtar som de inte kan finansiera genom 

eget kapital. Vid sådana köp är krediten ofta förenad med ett återtagande – eller 

äganderättsförbehåll, vilket leder till att båten kan återgå om köparen inte betalar enligt 

kreditavtalet. I dessa fall får inte köparen utan kreditgivarens godkännande sälja båten vidare.  

 
Godtrosförvärv av egendom som är lösöre regleras i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre, 

GFL. Lösöre är t.ex. bilar, båtar, klockor och mattor. Tvättmaskiner, kylskåp och annan 

köksutrustning liksom vissa maskiner är också lösöre men kan övergå till att bli fast egendom enligt 

tillbehörsreglerna
5
 i JB.

6
  

 

Det finns flera framställningssätt som försöker klargöra vad sakrätt
7
 innebär. Rättsområdet kan bl.a. 

förklaras genom olika typfall som det kommer att redogöras för längre ner i uppsatsen. Dessa 

typfall ger en god överblick men kan i vissa fall kritiseras för att inte helt stämma överens med hur 

det ser ut i verkligheten. 

 

Omsättningsskyddet handlar om vem som har bäst rätt till egendom som har sålts vidare från en 

person som inte varit behörig att göra detta. Frågan blir om det är den ursprunglige ägaren, som 

anser sig ha bäst rätt till egendomen, eller köparen, som har förvärvat egendomen i vart fall i 

subjektiv god tro, har bäst rätt till den. Annorlunda formulerat är frågan huruvida den ursprunglige 

ägaren har rätt att vindicera egendomen eller om förvärvaren har gjort ett exstinktivt
8
 

godtrosförvärv.
9
   

 

                                                 
1
 Fritidsbåt är en båt som inte är ett skepp och är under 12 meter lång och under 4 meter bred. 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fritidsbatar/Kunskap--kompetens/Behorigheter-fritidsbat/   

Senast kontrollerad 2013-08-01 
2
 http://www.svt.se/nyheter/sverige/batstolderna-okar-igen Senast kontrollerad 2013-08-01 

3
 https://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.1778687-batmotorer-stjals-i-rekordfart Senast kontrollerad 2013-08-03 

4
 http://www.svt.se/nyheter/sverige/batstolderna-okar-igen Senast kontrollerad 2013-08-01 

5
 Se 2 kap. 3 § JB. 

6
 Zetterström S, Sakrättens fyra huvudfall, 2 uppl., Iustus förlag, Uppsala 2008, s. 20. 

7
 Sakrätt kan förklaras genom hur konfliktsituationer mellan parter som saknar avtal och har konkurrerande anspråk ska 

hanteras. Millqvist, G, Sakrättens grunder: En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös 

egendom, 6 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2011, s. 15. 
8
 Principerna berörs vidare i avsnitt 2.1 nedan.  

9
 Håstad T, Sakrätt avseende lös egendom, 6 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2000, s. 62 f. Tilläggas bör här att 

hänsyn under hela denna uppsats också har tagits till komplementet som finns i och med att denna bok är gammal. 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fritidsbatar/Kunskap--kompetens/Behorigheter-fritidsbat/
http://www.svt.se/nyheter/sverige/batstolderna-okar-igen
https://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.1778687-batmotorer-stjals-i-rekordfart
http://www.svt.se/nyheter/sverige/batstolderna-okar-igen
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att studera och klargöra vad en privatperson bör tänka på vid förvärv av en 

fritidsbåt gentemot en annan privatperson eller näringsidkare, för att denne ska anses vara i god tro. 

Ambitionen är att uppsatsen ska vara till praktisk nytta för båtköpare och kunna förebygga 

affärsrisker vid köpet. Uppsatsen syftar även till att studera och utreda vilka effekter som ändringen 

i 2 § 2 st. GFL förde med sig gällande godtrosbedömningen applicerat på fallet fritidsbåtar.   

 

Ett antal frågeställningar kommer behandlas inom ramen för uppsatsen; 

 

 Hur definieras begreppet god tro idag i förhållande till innan lagändringarna 1999 och 2003?  

 Vilka konsekvenser medförde tillägget i 2 § GFL gällande godtrosbedömningen idag i 

förhållande till innan lagändringen? 

Hur kan ett lämpligt avtal mellan privatpersoner kring köp av fritidsbåt utformas?  

 Finns goda skäl för att återinföra ett obligatoriskt krav på ett fritidsbåtregister? 

 

Det finns ett antal framställningar som behandlar köparens undersökningsplikt och godtrosförvärv.
10

 

Det som skiljer föreliggande uppsats mot andra är att ett konkret exempel berörs som i detta fall är 

fritidsbåtar. Gentemot de andra uppsatserna föreligger i denna uppsats en annan framställning 

gällande rättsfallen p.g.a. hänsyn till det konkreta exempel som uppsatsen berör. Till skillnad mot 

andra uppsatser har även ett utkast till standardavtal
11

 upprättats, liksom en kontrollista över punkter 

som kan vara till hjälp för förvärvaren vid köp av fritidsbåt. För att ytterligare säkerställa att ett 

förvärv av fritidsbåt sker av den rättmätige ägaren bifogas bilder på hur motor- och skrovnummer 

ska se ut, vilket kan vara till hjälp för att minska eventuella misstankar hos överlåtaren.
12

  

 

1.3 Metod     

 
I uppsatsen utgås ifrån de för juristen traditionella rättskällorna, d.v.s. lagtext, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin, för att studera gällande rätt. GFL kommer att studeras ur ett helhetsperspektiv men med 

särskilt fokus på godtrosrekvisiten i 2 § 2 st. GFL, och utifrån det analysera dess förarbeten hur 

lagen är uppbyggd. Rättspraxis studeras ur ett vidsträckt perspektiv före och efter lagändringen år 

1999, och vad som skiljer dess innebörd åt. Det fastställs hur det aktuella rättsläget har utvecklat sig 

i förhållande till hur det bedömdes innan lagändringen år 1999. Vid sidan av de traditionella 

rättskällorna har även andra källor bedömts vara av vikt för att kunna placera in den rättsliga 

materian i ett sammanhang. För att kunna tillämpa godtrosbedömningen på den bestämda egendom 

som uppsatsen är inriktad på, fritidsbåtar, har det varit nödvändigt att försöka få förståelse för vad 

som utmärker fritidsbåtar, som objekt och köpsituation.    

 

Många uppsatser använder sig av en traditionell rättsdogmatisk metod men då denna metod är 

svårdefinierad vill inte författarna placera uppsatsen inom ramen för denna. Istället använder 

framställningen en komparativ metod där det sker en jämförelse av undersökningspliktens 

omfattning före och efter lagändringen 1999. 

 

En metodologisk brist är att helheten på rättsfall som avser fritidsbåtar saknas. Bristen medför att 

ledning tas i andra rättsfall gällande hur omfattande undersökningsplikten bedöms. Anledningen till 

                                                 
10

 Se Godtrosförvärv av lösöre – En analys ur ett E-handelsperspektiv, Godtrosförvärv av lösöre – Undersökningsplikt 

    kring ägandeförhållandena vid förvärv av lösöre som privatperson, Att godtrosförvärva lösöre – En analys av 

förvärvarens undersökningsplikt som är ett antal av de uppsatser som berör liknande område.  
11

 För ett standardavtal är det gemensamma utseendet att avtalsförhållandet mellan parterna delvis är reglerat i förväg 

genom standardiserade villkor. Bernitz, U, Standardavtalsrätt, 7:e uppl, Norstedts Juridik, Stockholm 2008, s. 15. 
12

 Se bilaga 3.  



9 

 

att författarna trots detta väljer fritidsbåtar som huvudfokus är att bristen på rättspraxis säkerligen är 

en följd av vissa omständigheter som vidare utreds. Vad som sägs om godtrosförvärv av fritidsbåtar 

i uppsatsen bör också vara analogt tillämpligt även för godtrosförvärv av annan egendom som har 

liknande kännetecken som fritidsbåtar, såsom att det innefattar en dyrare vara som inte går att 

registrera i ett register, vilket försvårar undersökningsplikten. Rättspraxis till och med maj 2013 har 

kunnat beaktas i uppsatsen. Detta medför att eventuell senare praxis inte kunnat tas hänsyn till. 

Utöver ovanstående riktar författarna även den språkliga nivån i uppsatsen till den intresserade 

allmänheten.  

 

1.4 Avgränsningar    

 
Uppsatsen avser lösöret fritidsbåt. Den omfattar därför inte godtrosförvärv av fast egendom och 

heller inte lös egendom i form av bl.a. luftfartyg och skepp, vilka regleras i annan lagstiftning. 

Utanför framställningen faller även fordringar som även de stadgas i annan lagstiftning. Studien 

berör uteslutande god tro enligt GFL, och inte andra godtrosresonemang inom ramen för andra 

lagar.
13

 Endast omsättningsskyddet beaktas i denna framställning, vilket leder till att 

borgenärsskyddet lämnas utan avseende.  

 

Sakrättsliga regler är i stor utsträckning nationellt inriktade och skiljer sig således åt länder emellan. 

Någon internationell utblick kommer därför inte att utföras.  

 

Avgränsning förekommer genom att särskilt ta hänsyn till domar från Högsta domstolen. En dom 

från lägre instans förekommer dock, av den orsaken att den är av särskild vikt, vilket tydliggörs i 

rättsfallen.  

 

1.5 Disposition     

 
Uppsatsen är uppbyggd av fyra huvudsakliga kapitel. I det här första kapitlet, som snart är till ända, 

berörs inledningskapitlet, vilket är bakgrund, syfte, frågeställningar, metod, avgränsningar och 

disposition. I det andra kapitlet redogörs utseendet på den gamla lagstiftningen, men även hur 

lagstiftningen ser ut idag. Kapitlet beskriver hur 2-3 §§ GFL har utvecklats,  sedan lagens tillkomst. 

Efter en kortfattad redogörelse av historiken till ovan nämnda paragrafer, övergår framställningen 

till att ge läsaren en överblick över dagens utformning av 2-3 §§ GFL, detta för att allmänheten ska 

få en klarhet till innehållet i dessa. Undersökningsplikten, uppsatsens huvudfokus, placeras lite 

längre ner i framställningen, för att först undersöka vilka rekvisit domstolen tar hänsyn till i sin 

bedömning.  Tredje kapitlet behandlar rättspraxis för att göra en jämförelse före och efter 

lagändringarna, 1999 och 2003, och vilka konsekvenser ändringarna fick. I kapitlet redogörs för 

fyra rättsfall som har bedömts enligt den gamla lagstiftningen och för fyra rättsfall som har bedömts 

enligt den nya lagstiftningen, för att därefter kunna analysera vilka skillnader som har uppkommit 

gällande lagändringarna. Anledningen till studiens specifika rättsfall förklaras i anknytning till 

kapitel tre. Varje rättsfall avslutas med enklare kommentarer om fallen, där helheten analyseras först 

i det fjärde kapitlet.  Syftet med uppsatsen uppnås avslutningsvis då fjärde kapitlet är analys och 

slutdiskussion av de tre föregående kapitlen.  

 

                                                 
13

 T.ex. 11 § AvtL.  
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2 Sakrättens typfall och närmare om GFL:s uppbyggnad och innehåll 
 

2.1 Principlösningarna vid sakrättsliga konflikter 
 

2.1.1 Inledning 

 

Sakrättsliga konfliktsituationer kan principiellt lösas genom två förfaranden; att den rätta ägaren ges 

rätt att återkräva egendomen, eller att förvärvaren ges full äganderätt varpå den ursprunglige 

ägarens rätt utsläcks.   

 

2.1.2 Vindikationsprincipen    

 

Vindikationsprincipen innebär att om förvärvaren inte bedöms vara i god tro enligt 2 § GFL vid en 

helhetsbedömning
14

 har den ursprunglige ägaren rätt att vindicera
15

 egendomen. Principen tillämpas 

dessutom då den ursprunglige ägaren har frånhänts egendomen på ett olovligt sätt
16

 enligt 3 § GFL, 

givet att den ursprunglige ägaren påvisar omständigheten gentemot innehavaren, inom sex månader 

ifrån tidpunkten då ursprunglige ägaren fick kännedom var egendomen befann sig eller måste antas 

ha fått sådan kännedom.
17

 

 

2.1.3 Exstinktionsprincipen    

 

Exstinktionsprincipen medför att om förvärvaren bedöms vara i god tro enligt 2 § GFL vid en 

helhetsbedömning, utsläcks den ursprunglige ägarens rätt till egendomen. Den ursprunglige ägaren 

har dock rätt att återkräva egendomen mot lösen
18

 enligt 5-7 §§ GFL.
19

   

 

2.2 Omsättningsskyddet och dess typfall 
 

2.2.1 Inledning  

 

Omsättningsskyddet är det ena typfallet inom sakrättens område, vilket avser olika former av 

otillåtna dispositioner. Som har framgått ovan i avsnitt 1.1, behandlar sakrätten konfliktsituationer 

mellan parter som saknar avtal. Mot denna bakgrund kan dessa utomobligatoriska konflikter inte 

lösas genom att hänvisa till ett avtal, vilket leder till att det istället finns tvingande lagregler.
20

 

Omsättningsskyddet berör inte när en köpare önskar skydd mot att köpt egendom ska ingå vid 

utmätning eller konkurs hos säljaren, vid dessa situationer tillämpas borgenärsskyddet
21

.     

 

Omsättningsskyddet behandlar istället konflikter där förvärvaren vill åstadkomma ett sakrättsligt 

                                                 
14

 Se avsnitt 2.3.11 om vad helhetsbedömningen avser. 
15

 Vindicera betyder i korthet att återkräva egendomen.  Se Håstad, a.a. s. 62. 
16

 Se avsnitt 2.5.3 för vad som menas med olovligt fråntagande.  
17

 Håstad, a.a. s. 62 f.  
18

 Beträffande lösenbeloppet se 5-7§§ GFL för den intresserade.  
19

 Håstad, a.a. s. 62 f. 
20

 Millqvist, a.a. s. 15.  
21

 Borgenärsskyddet är också ett problem ur ett köparperspektiv som föreliggande uppsats diskuterar. Ett intressant 

exempel ur detta perspektiv är om två konsumenter köper en fritidsbåt av en näringsidkare där båda konsumenterna 

betalar, men ingen av dem hämtar ut sin båt i samband med betalningen. Genom köpekontraktet framgår inte vilken 

båt respektive köpare har köpt. Säljaren märker dock ut en båt med den ena köparens namn. Om säljaren skulle gå i 

konkurs i detta fall är det bara möjligt för den ena köparen att få båten utlämnad genom sakrättsligt skydd och 

separationsrätt i konkursen, medan den andra köparen får en oprioriterad fordran att bevaka i konkursen enligt 1,18 

§§ FRL. Exemplet illustrerar att en och samma konsumentskyddande lagregel (49 § KKL) ger olika rättsföljder, inte 

beroende av hur köparen agerat, utan till följd av säljarens agerande. 
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skydd mot den ursprunglige ägaren, efter att ha förvärvat egendom i god tro
22

 enligt 2 § GFL. 

Stöldgods enligt 3 § GFL
23

 omfattas inte då den ursprunglige ägaren har vindikationsrätt till 

egendomen, om denne kräver tillbaka egendomen inom sex månader från dess att han/hon fick, eller 

antas ha fått kännedom, om var egendomen befann sig, annars får förvärvaren äganderätten till 

lösöret, enligt 3 § GFL. 

 

Nedan skisseras ett antal typfall som här kallas båttjuvsfallen och dubbeldispositionsfallen som är 

viktiga vid framställningen av denna studie.  

 

2.2.2 Oäkta båttjuvsfallet 

 

Oäkta båttjuvsfallet tar sikte på situationen då den ursprunglige ägaren har frånhänts egendomen 

genom ett annat förfarandesätt än vad som avses i 3 § GFL. Händelsen beskrivs genom att A t.ex. 

lånar eller hyr ut fritidsbåten till B och att vederbörande senare obehörigen säljer båten vidare till C. 

Den sakrättsliga konflikten som uppstår mellan de parter som saknar avtal i detta fall, A och C. 

 

Anledningen till att fallet kallas ”oäkta” syftar på att B, inte tillgrep egendomen genom stöld, rån 

eller hot från A, utan via ett förfarande där B har behörighet att inneha fritidsbåten men ingen 

befogenhet att sälja denna vidare.  

 

Den ursprunglige ägaren A måste förlita sig på att C har förvärvat egendomen i ond tro för att 

tillämpa sin vindikationsrätt. Om C istället har förvärvat egendomen i god tro utsläcks A:s rätt till 

lösöret genom exstinktionsprincipen, om inte A begär tillbaka egendomen genom att erlägga lösen 

inom sex månader från det att denne fick, eller antas ha fått kännedom om var egendomen befann 

sig enligt 3 § GFL. 

Avtal 1 

A                  B 

 

             Sakrättslig                     Avtal 2 

                                                        Konflikt 3                  

                                                                                         C 

Figur 1 Schematisk skiss över det oäkta båttjuvsfallet. 

 

2.2.3 Äkta båttjuvsfallet              

 

Det äkta båttjuvsfallet sker då den ursprunglige ägaren har fråntagits fritidsbåten genom ett 

agerande som berörs i 3 § GFL. I jämförelse med det oäkta båttjuvsfallet, blir A här av med båten 

genom t.ex. stöld, rån eller hot av B, som därefter säljer båten vidare till C utan att vara dess rätta 

ägare.  

 

Som har berörts tidigare, har den ursprunglige ägaren A frånhänts fritidsbåten på ett olovligt sätt 

enligt 3 § GFL. Den ursprunglige ägaren A, har i detta fall rätt att vindicera egendomen oavsett om 

C varit i ond eller god tro, med undantag då A är passiv eller om hävdregeln kan tillämpas enligt 3 

och 4 §§ GFL.  

 

 

 

 

                                                 
22

 Se avsnitt 2.3.5 för vem som anses vara i god tro. 
23

 Detta gäller omsättningsskyddet men den ursprunglige ägaren kan inte vara passiv utan måste göra anspråk på 

egendomen inom rätt tid.  
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                            Stöld/rån/hot 

A                 B 

 

          Sakrättslig                 Avtal 1    

                                                           konflikt 

                   C 

Figur 2 Schematisk skiss över det äkta båttjuvsfallet. 

 

2.2.4 Dubbeldispositionsfallen 

 

Ett annat vanligt typfall är dubbeldispositionsfallet. Fallen illustreras genom att A överlåter och/eller 

upplåter en och samma fritidsbåt till både B och C, vilket leder till att en sakrättslig konflikt uppstår 

mellan dessa parter om vem som ska anses ha bäst rätt till fritidsbåten. GFL omfattar inte alla 

dubbeldispositionsfall utan endast de där tradition från den ursprunglige ägaren har skett.  

 

I dubbeldispositionsfallen uppkommer den sakrättsliga konflikten mellan de utomobligatoriska 

parterna B och C. I dessa fall har A som är ursprunglig ägare sålt eller hyrt ut fritidsbåten till två 

olika parter. Vem som har bäst rätt till fritidsbåten beror på flera olika faktorer som t.ex. var 

besittningen finns och om B har sålt eller hyrt ut fritidsbåten till B och C.
24

  

   

       Säljer          B                 

A 

      Hyr ut         C 

 

       Säljer         B 

A  

      Säljer          C 

               

       Hyr ut        B    

A  

    Hyr ut           C  

 

Figur 3 Schematiska skisser över dubbeldispositionsfallen.  

 

2.3 GFL ur ett historiskt perspektiv fram till idag  
 
2.3.1 GFL ur ett historiskt perspektiv 

 
Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre, GFL, bygger ursprungligen på att rättsregler har 

kodifierats och vuxit fram genom rättspraxis.
25

 

 

Det har skett betydande förändringar i dagens 2 § GFL sedan lagen ursprungligen antogs, vilka 

finns stadgade i 2 § 2 st. GFL idag. Detta stycke befann sig i 3 § GFL när lagen tillkom och löd 

enligt följande:  

 

”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 

                                                 
24

 Millqvist, a.a. s. 58 ff. och Zetterström, a a, s. 20 ff. Ovan har vi huvudsakligen utgått från dessa källor men justerat 

framställningen något för att få en tydligare överblick av typfallen och framförallt då applicerat på typfallen båtar 

som är i huvudfokus i denna framställning.  
25

 Prop. 1985/86:123 s. 1. 
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han inte borde ha insett att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen.”
26

 

 

Lagtexten hade utseendet ovan fram till år 1999 då regeringen föreslog en skärpning av de krav som 

ställdes för att anses vara i god tro. Förändringen som lagstiftningen medförde var att lagtexten 

skärptes från ”inte borde ha insett” till ”inte borde ha misstänkt”. Regeringen verkställde detta i 

väntan på att en utredning skulle utföras gällande hur ett lagförslag skulle kunna se ut vid en 

skärpning av godtrosförvärv av stöldgods. Ändringen som gjordes år 1999 såg ut enligt följande i 

förhållande till ovanstående lagtext med ändringen markerad:    

 

”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.”   

 

Skälen till att ändringen gjordes från ”inte borde ha insett” till ”inte borde ha misstänkt” 

motiverades genom att om förvärvaren haft tillfälle att göra sig underrättad av att överlåtaren inte 

var den rättfärdige ägaren kan den ursprungliga lagtexten tolkas som att förvärvaren inte har varit i 

god tro.
27

       

 

Lagtexten hade denna utformning i 3 § GFL fram till år 2003 då regeringen kom med sitt förslag att 

det skulle vara svårare att godtrosförvärva egendom som fråntagits ursprunglige ägaren genom 

stöld. 3 § GFL fick då följande lydelse:  

 

”Även om förutsättningarna för godtrosförvärv enligt 2 § är uppfyllda, består ägarens rätt till 

egendomen, om egendomen har frånhänts honom 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. Kräver ägaren inte tillbaka egendomen från innehavaren inom sex månader 

från det att han fick eller måste antas ha fått kännedom om dennes innehav, får förvärvaren dock 

äganderätt till egendomen.”  

 

Godtrosrekvisiten fick då en ny placering i 2 § GFL, vilket föreliggande uppsats redogör för i nästa 

avsnitt.
28

 

 

2.3.2 Närmare om dagens utformning av 2 § GFL 

 

2 § GFL är idag formulerad enligt följande: 

 

”Har någon förvärvat lösöre genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin 

besittning men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett, får 

förvärvaren äganderätt till egendomen, om han har fått den i sin besittning och var i god tro. 

 

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

de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte 

borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen.” 

 

Gällande begreppet god tro krävs som i många andra fall att samtliga rekvisit som uppställs i 

paragrafen är täckta. Rekvisiten som formuleras i 2 § 1 st. GFL är överlåtelse, besittning och att 

förvärvaren måste vara i god tro för att ha möjlighet att med äganderätt förvärva egendomen. I 2 § 2 

st. GFL stadgas rekvisiten att förvärvaren måste ta hänsyn till egendomens beskaffenhet, 

                                                 
26

 A.a. prop. s. 2. 
27

 Prop. 1997/98:168 s. 18 f. 
28

 Prop. 2002/03:17 s. 4. 
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förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt för att kunna anses vara i god 

tro. Vid en samlad godtrosbedömning krävs att samtliga rekvisit uppfylls för att köparen ska anses 

vara i god tro.  

 

Det finns andra rekvisit i 2 § GFL som måste vara uppfyllda för att kunna göra ett godtrosförvärv. 

Det måste röra sig om ett lösöre, endast lösa fysiska föremål såsom bilar, båtar och klockor. Lagen 

gäller endast överlåtelse vilket innebär att enbart köp, byte och gåva faller under lagens 

tillämpningsområde. Lagen gäller således inte arv, testamente eller bodelning. Andra grunder för att 

lagen ska vara tillämplig är att överlåtaren hade egendomen i sin besittning vid överlåtelsen och att 

förvärvaren har fått egendomen i sin besittning. Överlåtaren måste också sakna rätt att förfoga över 

egendomen på det sätt som skett, genom att denne inte är rätt ägare eller inte behörig att förfoga 

över egendomen på det sätt som skedde, för att GFL ska kunna tillämpas.
29

  

 

Lagen är inte tillämplig i de fall då överlåtaren har agerat inom sin behörighet men överskridit sin 

befogenhet, i de fall föreligger en speciell lagstiftning i 11 § AvtL.  Den gäller i båda fall då förvärv 

sker från den som hävdar sig vara rätt ägare till egendomen och i de fall där personen förklarar sig 

företräda ägaren.
30

 

 

För att ge en tydligare bild av innehållet i 2 § GFL och vad rekvisiten innebär, förklaras dessa 

närmare nedan.
 31

  

 

2.3.3 Överlåtelse  

 

Ett första rekvisit för att godtrosförvärv ska kunna bli aktuellt är att lagen är tillämplig och för det 

krävs att köparen har förvärvat egendomen genom överlåtelse, vilket omfattar köp, byte och gåva. 

Godtrosförvärv kan således inte ske genom arv, testamente, bodelning eller utskiftning av bolags 

egendom. Utan hinder kan dock exempelvis en arvtagare anföra att den egendom som denne har 

ärvt har tillhandahållits i god tro av arvlåtaren. Det är även problematiskt att bedöma skillnaden 

mellan överlåtelse och andra rättshandlingar, vilket leder till att bedömningen utförs ”in casu”
32

 av 

rättstillämparen.
33

  

 
2.3.4 Besittning     

 

För att ett godtrosförvärv ska kunna genomföras krävs det förutom att en person har förvärvat 

egendomen genom överlåtelse, att detta skett från någon annan som hade egendomen i sin 

besittning.  

 

Besittning kan definieras då en person faktiskt har kontroll över egendomen utan att ta hänsyn till 

dennes rätt att göra det. Bedömningen om egendomen finns i någons besittning ska i första hand tas 

till om egendomen finns under personens naturliga kontroll. För att exemplifiera situationen så har 

en person som besitter nycklar till ett hus eller ett bankfack, besittning till de saker som finns i huset 

eller bankfacket
34

. Besittningen kan också vara medelbar vilket kan tydliggöras genom att den 

omedelbara besittningen utförs av någon för en annan, den medelbare besittarens räkning. För att ge 

exempel på det sagda lämnar X en travhäst hos B för att tränas av denne. B innehar då hästen för X 

räkning, och hästen anses vara i X medelbara besittning. Det behöver inte vara ägaren personligen 

som har besittning över egendomen. Andra typer av besittning som förekommer är sambesittning 

                                                 
29

 Millqvist, a.a. s. 60 f.  
30

 Prop. 1985/86:123 s. 18. 
31

 Prop. 1985/86:123 s. 19. 
32

 ”In casu” betyder att bedömningen får genomföras i varje enskilt fall. 
33

 A.a. prop. s. 19. 
34

 Jfr med fallet NJA 1986 s. 409 om pantsatta jaktvapen.  
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och gemensam besittning. Sambesittning föreligger då två eller flera har oberoende tillträde till en 

sak. Det skulle kunna vara lösöre i makars gemensamma bostad. Gemensam besittning betyder 

istället att personer tillsammans har tillträde till en sak genom att de exempelvis har varsin nyckel 

till ett skåp med dubbla lås. Skillnaden mellan dessa två former av besittning kan i vissa fall vara 

svårdefinierad, då är det av vikt att beskriva situationen noggrant så lagstiftaren kan utföra en 

rättssäker bedömning av vilken besittningsform som föreligger.
35

  

 

Som ovan har framgått är krav för att ett godtrosförvärv ska kunna tillämpas att förvärvaren har fått 

egendomen i sin besittning. Besittningen ska således ha förflyttats från överlåtaren, eller en annan 

person som hade egendomen för dennes räkning, till förvärvaren eller någon som besitter föremålet 

för hans eller hennes räkning. Annorlunda uttryckt krävs tradition av egendomen för att ett 

godtrosförvärv ska kunna tillämpas. Tradition sker först när förvärvaren har fått egendomen i sin 

besittning. Om egendomen skulle transporteras från överlåtaren till förvärvaren genom tredje man, 

anses inte egendomen ha kommit i förvärvarens besittning innan den lämnat tredje man, om inte 

undantaget att ett fraktbrev har tillhandahållits förvärvaren om att denne har egendomen i sin 

besittning.
36

 Har förvärvaren haft ett ombud som en fullmäktig, eller en ställföreträdare, måste 

denne och förvärvaren vara i god tro. Var gränsen mellan ond och god tro placeras gällande 

förvärvarens anställda är oklart enligt motiven.
37

  

 

2.3.5 Godtrosbegreppet 

 

Det rekvisit som i praktiken är svårast att avgöra är om förvärvaren har varit i god tro. Vid 

bedömningen måste hänsyn tas till om förvärvaren har varit i god tro när han eller hon har fått 

egendomen i sin besittning och om vederbörande insåg att överlåtaren varken var rätt ägare eller 

saknade rätt att förfoga över egendomen på det sätt som skett. Även om mycket synes tala för att 

förvärvaren faktiskt var i god tro, finns det inte sällan omständigheter som talar i motsatt riktning 

och leder till att personen istället får anses vara i ond tro. Därför är det, som i åtskilliga fall inom 

juridiken, viktigt att ta hänsyn till flera olika faktorer som påverkar bedömningen i det specifika 

fallet. En förvärvare måste iaktta en viss nivå av aktsamhet när hänsyn tas till överlåtarens rätt att 

förfoga över egendomen. Bevisbördan för att förvärvaren var i god tro, och inte borde insett att 

överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen, leder till att förvärvaren måste vara tydlig med 

att påvisa att inga omständigheter var på det viset att denne borde insett att överlåtaren saknade rätt 

att inneha egendomen. Bedömningen om förvärvaren har varit tillräckligt tydlig i sin syn på att vara 

i god tro verkställs i två led. Först måste han eller hon visa att omständigheterna som förelåg vid 

förvärvet var som denne uttryckt och sedan ska det konstateras att dessa omständigheter infriar 

reglerna som finns på aktsamhet. Aktsamheten ska i sin tur hänvisas till egendomens beskaffenhet, 

förhållanden under vilka den utbjuds men även omständigheterna i övrigt.
38

  

 

2.3.6 Egendomens beskaffenhet   

 

Med rekvisitet egendomens beskaffenhet åsyftas vilken typ av egendom som berörs. Prop. 

1985/86:123 berör olika faktorer som spelar in, när bedömningen av egendomens beskaffenhet 

åligger rättstillämparen. Det som en förvärvare måste ta hänsyn till vid denna bedömning är:  

 

 stöldbegärlig egendom,
39

  

 egendom som ofta säljs på kredit med återtagande – eller äganderättsförbehåll,
40

 

                                                 
35

 Håstad, a.a. s. 50. 
36

 Detta får anses som ett specialfall, men nämns i vart fall i prop. 1985/86:123, s. 20. 
37

 Håstad, a.a. s. 67.  
38

 Prop. 1985/86:123 s. 19 ff. 
39

 A.a. Prop. s. 10. 



16 

 

 egendom som är av synnerligen värdefull art.
41

 

Vid dessa typer av egendom ska en högre grad av aktsamhet iakttas av förvärvaren. Stöldbegärlig 

egendom är av den arten att den är lätt att tillgripa och att det finns en andrahandsmarknad. Denna 

del behandlas inte utförligt i förarbetena men är ändå intressant att ha kännedom om när 

bedömningen av helheten ska klargöras och relevant i fallet fritidsbåtar.
42

 Egendom som ofta säljs 

på kredit med återtagande - eller äganderättsförbehåll kan t.ex. vara båtar, tv-apparater eller bilar. 

Denna typ av egendom måste förvärvaren beakta noggrant för att denne ska kunna göra ett 

godtrosförvärv efter en bedömning.
43

  

 

Vid köp av bil har förvärvaren till uppgift att utföra en grundlig kontroll av bilregistret och genom 

det upptäcka eventuella felaktigheter kring ägandeförhållandet. Som regel ska förvärvaren ha som 

plikt att undersöka överlåtarens rätt att inneha bilen, vilket bl.a. inkluderar att överlåtaren ska stå 

som ägare till fordonet. Förvärvaren ska dessutom med hjälp av bilregistret kontrollera säljaren som 

sålde bilen till överlåtaren, att bilen inte är såld trots att ett återtagande - eller äganderättsförbehåll 

fanns upprättat, då egendomen inte får säljas vidare.
44

 

 

En sista faktor är att hänsyn måste beaktas vid köp av egendom som är värdefull, t.ex. smycken, 

konst, pälsar och antikviteter.
45

 Denna del av egendomens beskaffenhet, egendom som är värdefull, 

behöver kontrolleras noggrant av förvärvaren innan köp, då dyr egendom kan vara av det slaget att 

överlåtaren har tillgripit sig denna på ett felaktigt sätt, vilket leder till att denne inte är den 

rättmätige ägaren av egendomen. I dessa fall bör förvärvaren be överlåtaren om att legitimera sig 

och förhöra sig för att på så sätt säkerställa att överlåtaren är, eller åtminstone framstår vara rätt 

ägare till egendomen.   

 

Som förvärvare måste stor försiktighet iakttas när förvärvet sker från en fullmäktig eller 

ställföreträdare. I detta fall krävs det i regel att förvärvaren har begärt om att få ta del av 

behörighetshandlingar som fullmakt, registreringsbevis för aktiebolag eller liknande för att försäkra 

sig om överlåtarens förfoganderätt över egendomen.
46

 

 

2.3.7 Förhållandena under vilka egendomen utbjuds    

 

Rekvisitet avser att fånga in en rad omständigheter som tid och plats, vilka kan påverka att det för 

förvärvaren framstår som att överlåtaren inte har varit rätt ägare till egendomen. Om försäljningen 

sker på en öppen gata eller snarare en undanskymd plats krävs det en omfattande 

undersökningsplikt av förvärvaren för att visa på att överlåtaren är rätt ägare till godset. En person 

som till skillnad mot ovanstående, handlat i den reguljära handeln, har lättare att påvisa att denne 

har handlat i god tro. En konsument som handlat i den reguljära handeln har inte någon 

undersökningsplikt, då förvärvaren borde kunna tillgodose sig ett köp där utan att fatta misstanke 

om näringsidkarens rätt att sälja egendomen.
47

 

 

När köp sker ifrån en okänd person och detta inte förekommer i en etablerad butik bör det generellt 

vidtas vissa åtgärder för att säkerställa att personen i fråga är den rättmätige ägaren. Exempel på 

sådana situationer är generellt handel vid loppmarknader, auktioner, annonser i tidningar eller på 

                                                                                                                                                                  
40

 Prop. 1985/86:123, s. 21. 
41

 A.a. Prop. s. 21. 
42

 A.a. Prop. s. 10. 
43

 Millqvist, a.a.  s. 64 ff. 
44

 Prop. 1985/86:123, s. 21. 
45

 Millqvist, a.a.  s. 64 ff. 
46

 Prop. 1985/86:123, s. 21 f. 
47

 A.a. Prop. s. 22. Noteras bör att detta inte hjälper om egendomen är stulen. 
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internet. Det är som tidigare nämnts rimligt att vid dessa situationer begära att köparen undersöker 

säljarens rätt att förfoga över egendomen. Köparen ska även bedöma om säljarens ålder är relativt 

låg eller om priset är lågt i förhållande till marknadspriset. Även köparens person kan allmänt ha 

betydelse eftersom det i förarbeten och praxis finns beskrivet att det normalt bör krävas mer av en 

näringsidkare, t.ex. bilhandlare, än en konsument när det gäller undersökningsplikten vid köp av 

framförallt begagnad egendom.
48

 

 

2.3.8 Övriga omständigheter  
 

Omständigheter som inte beskrivs tidigare och som är komplicerade för lagstiftaren att förutse, är 

exempel på situationer som domstolen tar hänsyn till under rekvisitet övriga omständigheter. 

Domstolen har således en möjlighet att med rättsligt stöd kunna täcka in situationer som är 

oförutsedda
49

 men som ändå är av betydelse för godtrosbedömningen.   

 

Några exempel på omständigheter som kan hänföras till denna kategori vid en bedömning av god 

tro, är först och främst priset på den egendom som avses. Ett lägre pris på en mer värdefull 

egendom än vad som är marknadsmässigt rimligt, borde leda till en större misstanke om 

överlåtarens förfoganderätt.   

 

Övriga omständigheter används oftast för att täcka in situationer som inte kan placeras under de 

andra rekvisiten, som en typ av generalklausul.
50

 

 

2.3.9 Undersökningsplikten  

 

För att kunna göra ett godtrosförvärv krävs att förvärvaren genomför en undersökning av såväl 

säljare som egendom. Det som undersökningen ska omfatta är överlåtarens rätt att förfoga över 

lösöret, men även en kontroll av lösörets identitet, vilket kan leda till en positiv effekt att 

förfalskningar avslöjas.   

 

Undersökningspliktens omfång kan beskrivas enligt följande:   

  

 Brister ska individen kunna upptäcka genom enkla undersökningar av egendomen och 

överlåtaren. Vad som ingår i enkla undersökningar kan utläsas genom godtrosrekvisiten som 

tidigare har berörts.  

 Om bristen inte är rimlig att upptäcka kan slutsatsen dras att förvärvaren har varit i god tro. 

Detta även om förvärvaren inte har fullgjort sin undersökningsplikt. Hänsyn måste också tas 

till om förvärvaren på annat sätt har upplysts eller känner till exempelvis förfalskningen.   

En undersökning är således inte något krav för att en köpare ska kunna göra ett godtrosförvärv. Om 

vi ånyo tar exemplet med förfalskning, måste det beaktas hur komplicerad förfalskningen är att 

upptäcka. Om den är svårupptäckt kan inte ett godtrosförvärv underkännas endast av denna 

anledning, då en undersökning möjligtvis ändå inte hade kunnat upptäcka förfalskningen.   

 

Som ytterligare har nämnts så krävs ingen undersökningsplikt vid köp som genomförs i reguljär 

handel, då förvärvaren måste kunna förlita sig på att säljaren har rätt att överlåta egendomen. En 

näringsidkares undersökningsplikt är generellt strängare än hos en konsument.  

 

Bedömningen av om en förvärvare är i god tro kan inte endast göras med utgångspunkt av om 

                                                 
48

 Millqvist, a.a. s. 64 ff. 
49

 Jfr 36 § AvtL. 
50

 Zetterström, a.a. s. 23. 
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undersökningsplikten är fullgjord eller inte, utan måste tas till helhetsbedömningen och de 

subjektiva rekvisiten, egendomens beskaffenhet, förhållanden under vilka den utbjöds och övriga 

omständigheter. Alla dessa delar måste vävas samman för att slutligen landa i en helhetsbedömning 

med en rättssäker utgång.
51

    

 

2.3.10 Fartygsregistret  
 

Fartygsregistret
52

 som finns idag är ett register som skepp och fritidsskepp måste registreras i. Det 

sagda gäller oavsett av vem som egendomen är köpt av; mäklare, privat eller av båthandlare, 

förvärvaren har oavsett ett ansvar att registrera båten här. Detta gäller dock bara båtar som används 

yrkesmässigt och inte på fritiden. Även båtar som är under 12 meter långa och 4 meter breda måste 

registreras om de används yrkesmässigt, vilket leder till att det är svårare att handla båtar illegalt då 

båtarna som är registrerade i registret kan kontrolleras.
53

   

 

När båtarna registreras måste ägarna skicka in om ägarförhållanden ändras. Om registreringen rör 

en båt som avses för yrkesmässigt fiske måste personen som är registrerad på båten ha en utfärdad 

fiskelicens.
54

 

 

2.3.11 Helhetsbedömingen   

 

Tidigare har det talats om den slutliga sammanvägda bedömningen, vilket åtminstone i teorin är ett 

tämligen ansenligt förfarande i två delar. Endast en liten del beror på vad förvärvaren kunde anse 

sig veta eller inte veta kring bristerna av överlåtarens rätt att förfoga över egendomen, eller vad 

förvärvaren hade kontrollerat för att förvissa sig om att vara i god tro. Bedömingen avser 

avslutningsvis den rättsliga delen och en prövning om förvärvaren kan anses vara i god tro eller 

inte. Även de omständigheter som faktiskt förelåg måste hänsyn tas till.    

 

Lagen är utformad på det sättet att köparen ska ha en ordinär förmåga och skicklighet att uppfatta 

eventuella brister och misstankar, kring omständigheter som kan anses väcka misstanke om att 

överlåtaren inte är den rättmätige ägaren till egendomen vid en försäljning.   

 

Det första som görs i bedömningen av god tro, är att tydliggöra de faktiska omständigheterna som 

föreligger vid förvärvet. Här krävs det bevisning och en fråga hos vem som bevisbördan placeras. 

Om en förvärvare ska lyckas få stöd i sin uppfattning om god tro, påverkas i stor utsträckning om 

bevisbördan ligger hos förvärvaren eller motparten. Med bevisbörda avses vem som ska bevisa att 

en faktisk omständighet föreligger. Inom civilrätten placeras bevisbördan hos den personen som 

påstår något och lyckas bevisa att sitt påstående är sant. Även om denna person har bevisbördan och 

lyckas bevisa sitt påstående, är inte det slutsatsen i fallet, att personen i fråga skulle vara i god eller 

ond tro, utan handlar endast om vilka faktiska omständigheter som föreligger, som i sin tur kan leda 

till en slutsats.  

 

Huvudregeln stadgas i 2 § 2 st. GFL som visar att förvärvaren har bevisbördan för de 

omständigheter som gör att denne inte borde ha insett att överlåtaren inte var den rättmätige ägaren. 

När en bedömning i sådana här fall sker ska hänsyn i processen tas till var bevisbördan ligger. Det 

är den ursprunglige ägaren som vidare ska bevisa att förvärvaren hade känt till de faktiska 

omständigheterna som förelåg och att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. Den 

tyngsta bevisbördan ligger fortfarande på förvärvaren. Den ursprunglige ägaren måste lyckas 

                                                 
51

 Zetterström, a.a. s. 22 f. 
52

 Se 1 kap. 2 § Sjölag (1994:1009).  
53

 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fartygsregistret-sjofartsregistret/ Senast kontrollerad 2013-08-02 
54

 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fartygsregistret-sjofartsregistret/Bat/ Senast kontrollerad 2013-08-02 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fartygsregistret-sjofartsregistret/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fartygsregistret-sjofartsregistret/Bat/
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övertyga domstolen om att förvärvaren faktiskt var i ond tro och borde insett att överlåtaren saknade 

förfoganderätt över egendomen och då bevisa situationen med lämplig bevisning. Kan inte 

vederbörande göra det, ligger bevisbördan hos förvärvaren att kunna bevisa att egendomens 

beskaffenhet, förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att 

domstolen kunde dra slutsatsen att förvärvaren var i god tro under hela köpprocessen och heller inte 

kunnat inse att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. Lyckas inte förvärvaren med 

detta förlorar personen den rättsliga tvisten.
55

   

 

Ett exempel på bevisbörda är om den rätte ägaren påstår att säljaren av en dyrbar klocka hade 

opassande kläder och befann sig på Sergels Torg i Stockholm medan förvärvaren uttalar att han eller 

hon har köpt klockan i en butik, reguljär handel, men att denne har tappat kvittot. Då gäller det som 

tidigare har nämnts; att bevisbördan ligger hos den som påstår något i fallet.
56

  

 

När dessa fakta föreligger är det en rättslig bedömning som ska genomföras i steg två. Domstolen 

ska i sammanhanget besvara frågan:  

 

”Givet de fakta som föreligger i målet, är det sannolikt att förvärvaren inte ens borde insett att 

överlåtaren saknade förfoganderätt?”  

 

En rättslig bedömning ska göras, och har ingenting med bevisbördan att göra utan styr bara vilken 

nivå kravet ska ligga på, för vad som är ett godtagbart godtroskrav.  Om kraven är låga på att fatta 

misstanke angående ett förvärv, leder det till att det är svårare att göra ett godtrosförvärv.
57

  

 

2.4 Lagändring - Skärpt aktsamhetskrav för god tro 
 

2.4.1 Inledning 

 

I prop. 1997/98:168 lade regeringen fram ett förslag till ett skärpt aktsamhetskrav för att god tro ska 

anses föreligga.  

 

Ändringen sker 3 § GFL och får nu följande utformning:   

 

”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.”  

 

Regeringen ändrade, som har nämnts tidigare i uppsatsen, den ursprungliga lagtexten som löd ”inte 

borde ha insett” till ”inte borde ha misstänkt” och verkställde denna ändring genom en markering 

och skärpning av tidigare lydelse.  

 

Skälen som regeringen lade fram för lagändringen var att den tidigare formuleringen att förvärvaren 

var i god tro om denne ”inte borde ha insett att överlåtaren saknade rätt att förfoga över 

egendomen” var missvisande i många fall. Regeringen ansåg att formuleringen kunde få fel 

innebörd till följd av att förvärvaren inte ansågs vara i god tro om det varit möjligt för denne att 

undersöka om överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. Regeringen anförde dessutom 

att förvärvaren inte heller skulle anses vara i god tro, även om det inte funnits någon möjlighet att 

undersöka överlåtarens behörighet, men att omständigheterna i övrigt som förelåg indikerade att det 

kunde påvisas viss misstanke om överlåtarens förfoganderätt.   

                                                 
55

 Millqvist, a.a. s. 64 f. 
56

 Håstad, a.a. s. 68. 
57

 Millqvist, a.a.  s. 64 f. 
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Regeringens förslag till förändring var att omständigheterna vid förvärvet var av den beskaffenheten 

att förvärvaren inte skulle kunna misstänka felaktigheter vid förvärvet. Alla typer av minsta 

misstanke mot överlåtaren vid förvärvet skulle utesluta ett godtrosförvärv.    

 

Regeringen förklarade ytterligare att ändringen av aktsamhetskravet skulle förtydliga den 

utformning som var avsedd från början. I framtiden kan lagändringen medföra att det blir tydligare 

att minsta misstanke mot överlåtarens förfoganderätt, medför att det i större utsträckning krävs 

större undersökningsplikt av förvärvaren, när det handlar om förvärvets omständigheter.  

 

Några av de kontrollåtgärder som ska utföras av förvärvaren är t.ex.  

 

 att ställa följdfrågor,  

 att ta kontakt med tidigare ägare.  

Enligt prop. 1997/98:168 leder enkla kontrollåtgärder till en bättre överblick av omständigheterna 

som förelåg vid förvärvet. Trots att många av remissinstanserna var positiva till ändringen, riktades 

en del kritik som det ytterligare ska redogöras för nedan.
58

   

 

2.4.2 Kritik mot lagändringen  

 

Det var framförallt Riksdagens ombudsman (JO) och Hovrätten för Västra Sverige som anförde 

kritik mot förslaget.   

 

JO riktade kritik mot om förslaget verkligen medförde att det blev någon ändring i sak och om 

förslaget var mer klargörande än den tidigare lydelsen. Hovrätten för Västra Sverige anförde 

liknande synpunkter och ifrågasatte om ändringen verkligen hade saklig grund.   

 

Regeringen framlade trots kritiken slutsatsen att ändringen kunde genomföras eftersom ändringen 

enbart påverkade aktsamhetskravet och inte bevisbördans placering.
59

  

 

2.5 Närmare om 3 § GFL   
 

2.5.1 Inledning 

 

Redan i prop. 1997/98:168 påpekade regeringen att det inom ett antal år skulle införas en ny 

lagstiftning kring godtrosförvärv vad gäller stöldgods.
60

 I prop. 2002/03:17 finns förslaget till en ny 

3 § GFL med avsikt att det inte ska vara möjligt att godtrosförvärva egendom som har frånhänts 

ursprunglige ägaren genom stöld eller rån. Dagens utformning av 3 § GFL har denna lydelse:   

 

”Även om förutsättningarna för godtrosförvärv enligt 2 § är uppfyllda, består ägarens rätt till 

egendomen, om egendomen har frånhänts honom 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. Kräver ägaren inte tillbaka egendomen från innehavaren inom sex månader 

från det att han fick eller måste antas ha fått kännedom om dennes innehav, får förvärvaren dock 

äganderätt till egendomen.”   

 

                                                 
58

 Prop. 1997/98:168, s. 10 ff. 
59

 A.a. Prop. s. 12 f. 
60

 Regeringen nämnde i prop. 1997/98:168 att propositionen skrevs för att förtydliga vad som krävs för att vara i god 

tro, vilket utfördes i väntan på den utredning som gjordes kring godtrosförvärv av stöldgods som redogörs i prop. 

2002/03:17.  
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Till skillnad från den utredare som hade till uppgift att se över lagstiftningen kring godtrosförvärv 

av stöldgods, anförde regeringen att godtrosförvärv av stöldgods inte skulle vara möjligt och att 

denna lagstiftning måste ses över. Senare lämnade utredaren ett lagförslag vilket resulterade i 3 § 

GFL såsom den är utformad idag. I nuläget är det väsentligt svårare att godtrosförvärva egendom 

som har frånhänts den ursprunglige ägaren genom stöld eller rån. 3 § GFL är skriven som en 

undantagsregel till 2 § GFL. Även om förutsättningarna för godtrosförvärv är uppfyllda enligt 2 § 

GFL, har den ursprunglige ägaren återkravsrätt om denne frånhänts egendomen genom stöld eller 

rån. Undantaget från 3 § GFL finns i slutet av lagrummet och stadgar att den ursprunglige ägaren 

måste kräva tillbaka egendomen från innehavaren inom sex månader från att denne ”måste antas ha 

fått kännedom om dennes innehav”.
61

    

 

2.5.2 Kritik mot lagändringen  

 

Den kritik
62

 som riktades mot lagförslaget var att det inte skulle vara möjligt att godtrosförvärva 

stöldgods enligt remissinstanserna
63

. Lagförslaget ansågs för allmänheten utfalla i en svårtillämpad 

gränsdragning mellan om egendomen frånhänts ursprunglige ägaren på ett olovligt sätt
64

 eller ett 

icke olovligt sätt.
65

     

 

2.5.3 Olovligt fråntagande   

 

I prop. 2002/03:17 får regeringen, som framgått ovan, kritik för lagändringen i 3 § GFL. Kritiken 

berörde den komplicerade gränsdragningen för allmänheten mellan olovligt fråntagande och icke 

olovligt fråntagande. Praktiskt taget alla brott där någon olovligen har frånhänts en egendom, kan 

vara centralt att ta upp här, för att allmänheten ska få en klarare bild av vad begreppet olovligen 

fråntagits innebär. De vanligaste exemplen
66

 är:  

 

 Stöld och grov stöld enligt 8 kap. 1-4 §§ BrB, 

 Snatteri enligt 8 kap. 2 § BrB,  

 Rån och grovt rån enligt 8 kap. 5-6 §§ BrB,  

 Tillgrepp av fortskaffningsmedel och bilstöld enligt 8 kap. 7 § BrB.  

 

Vindikationsrätten gäller således inte bedrägeri- och förskingringsbrotten enligt 9-10 kap. BrB.
67

  

                                                 
61

 Prop. 2002/03:17 s. 13 ff. 
62

 Det finns ytterligare kritik mot lagförslaget men framställningen har endast tagit hänsyn till den kritik som är mest 

relevant för uppsatsens inriktning mot fritidsbåt. Mer kritik finns i prop. 2002/03:17 s. 13. 
63

 Remissinstanserna avser b.la. åklagarmyndigheten i Malmö, Uppsala tingsrätt, Rikspolisstyrelsen. 
64

 För att förstå gränsdragningen redogörs det i under avsnitt 2.5.3. 
65

 Prop. 2002/03:17 s. 13. 
66

 Hänsyn tas endast till några exempel för att läsaren ska förstå var gränsen går. Uppsatsen handlar inte om detta i så 

stor omfattning, vilket gör att avsnittet inte får större fokus.  
67

 Millqvist, a.a. s. 71f. 
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3 Godtrosbedömningen enligt äldre och nu gällande rätt  
 

3.1 Inledning  
 

I detta kapitel görs en utblick till praktiken, i meningen hur godtrosbedömningen har kommit att ske 

inom rättstillämpningen. Framställningen skiljer mellan tiden före och efter lagändringen. 

 

Både konsumenter och näringsidkare berörs i rättsfallen. Genom att så sker kan det påvisas att 

skillnader kan föreligga mellan konsumenter och näringsidkare vad som avses vara i god tro. 

 

Som har berörts i metodavsnittet, föreligger en brist på rättsfall som berör båtar i allmänhet och 

fritidsbåtar i synnerhet. Tänkbara skäl till detta berörs i analysen.  

 

Anledningen till att kapitlet inkluderar andra rättsfall, trots att fokus ligger på fritidsbåtar, är att 

denna egendom och den egendomen som rättsfallen berör har liknande kriterier. Detta leder till att 

de rättsfall som det redogörs för kan illustrera något om hur omfattande undersökningsplikten är 

överlag vad gäller denna sorts egendom.   

 

Rättsfallen kommer även belysas genom schematiska skisser, där cirklarna illustrerar privatpersoner 

och kvadraterna illustrerar näringsidkare. 

 

Samtliga fall sammanfattas med kortare kommentarer för att senare analyseras mer ingående i 

analysen.  

 

3.2 Rättspraxis före lagändringarna samt kommentarer 
 

3.2.1 NJA 1988 s 243 ”Förvärv av begagnad segelbåt” 

 

I fallet hade en segelbåt hyrts ut till Arne av Birger som var båtens ursprunglige ägare. Arne sålde 

båten vidare till Ingvar i strid mot sin behörighet som hyresman, utan Birgers vetskap
68

.  

 

Det framgick att båten befann sig hos Ingvar och Birger krävde att få ersättning för båtens värde, 

vilket Ingvar bestred med hänvisning till att han hade agerat i god tro. Birger ansåg att priset för 

båten borde ha frambringat misstankar hos Arne, angående vem som kunde anses vara båtens rätta 

ägare. 

 

Segelbåten befann sig i dålig kondition vid köpet och priset stod inte i proportion till vad Birger 

anförde i Tingsrätten. Den viktiga rättsfrågan som prövades var om Ingvar hade varit oaktsam och 

inte uppfyllt sin undersökningsplikt angående vem som kunde anses vara rätt ägare vid båtköpet.  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68

 Den straffrättsliga bedömningen som faller utanför denna framställning ledde till att Arne dömdes för förskingring 

enligt 10 kap. 1 § BrB.  
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 Birger                    Arne 
             Hyrs ut 

                  

 
                                 Överlåtelse 

 Sakrättslig                
   konflikt                 

                 
                             Ingvar 

                          (Besittning) 

 

Figur 4 Schematisk skiss över rättsfallet. 

 

När TR gjorde en bedömning av samtliga omständigheter togs hänsyn till att Ingvar inte borde ha 

insett att Arne inte hade behörighet att sälja båten. Domstolen konstaterade att båten var i dåligt 

skick vid överlåtelsen till Ingvar, samt att priset inte kunde anses vara onormalt i förhållande till 

segelbåtens marknadsvärde. Domstolen yttrade vidare att båtaffärer inte kunde jämföras med 

bilaffärer då det finns möjlighet att kontrollera ägarförhållanden för bilar i ett register, vilket inte är 

möjligt gällande båtar. Av de omständigheter som var framlagda fann domstolen inga skäl som 

talade för att Ingvar skulle ha fattat misstanke om felaktiga ägandeförhållanden angående båten. 

Käromålet ogillades och Ingvar ansågs ha uppfyllt kraven för att göra ett godtrosförvärv av 

segelbåten, och behövde därför inte betala tillbaka båtens värde till Arne. 

 

Domen överklagades till både Hovrätten och Högsta domstolen, vilka dock fastställde TR:s 

domslut.
69

   

 

Kommentarer 

 

Det är viktigt att poängtera att detta rättsfall avgjordes enligt de regler som tillämpades innan GFL 

trädde i kraft år 1986. Trots att detta rättsfall inte har någon prejudicerande verkan i relation till 

dagens GFL, är det ett illustrerande och upplysande rättsfall som berör många viktiga frågor. Det 

framgår att bilar inte ska jämföras med båtar, då registreringstvång saknas för den senare typen av 

egendom. Kontrollmöjligheterna beskärs därför avsevärt gällande undersökningsplikten kring båtar.  

 

Båtens pris stod i relation till dess marknadsvärde, vilket mynnade ut i att köparen inte borde fattat 

misstanke, och än mindre insett, att överlåtaren saknade förfoganderätt över båten. Laila 

Zachariasson, professor i civilrätt, anser i SvJT att detta rättsfall troligtvis hade bedömts annorlunda 

med GFL som stöd, då kraven var lågt ställda på köparen. Hon anförde vidare att även med GFL:s 

utformning innan lagändringen år 1999 hade domslutet möjligtvis fått en annan utgång. Köparen 

hade genom enkla kontrollåtgärder haft möjlighet att undersöka säljarens förvärvshandlingar, 

kontaktat tidigare säljare och genom det blivit underrättad att båten hade ett återtagande - eller 

äganderättsförbehåll uppställt.
70

  

 

3.2.2 NJA 1993 s 206 ” Segelbåt uppställd med äganderättsförbehåll” 

  

Nästa fall handlar om Gota Projektfinans som i maj 1982 sålde en segelbåt av modell Comfort 34, 

på avbetalning. Segelbåten såldes med äganderättsförbehåll till Carl-Erik S, vilken överlät båten till 

Torgny R utan tillstånd från Gota Projektfinans i april 1983. Några dagar senare i april överlät 

Torgny R samma båt till Vågbrytarna Trading, vilka gav äganderätten vidare till Finans-Skandic. 
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Företaget sålde därefter båten vidare på avbetalning med äganderättsförbehåll till den ursprunglige 

ägaren Carl-Erik S, vilken i sin tur sålde båten vidare ytterligare en gång, till Patrik W. Segelbåten 

överläts således genom en rad transaktioner som skissen nedan illustrerar, men befann sig hela tiden 

i Carl-Erik S besittning. 

  

När Finans-Skandic, vilka hade ett äganderättsförbehåll knutet till båten, fick kännedom om att 

Patrik W hade köpt båten, tog företaget i oktober 1983 kontakt med honom. Patrik W informerades 

om att båten var belagd med ett äganderättsförbehåll och att skulden skulle betalas. Efter parternas 

kontakt tog Patrik W upp kommunikation med köparen, d.v.s. Carl Erik S, och påpekade att skulden 

måste betalas. Kort därpå erlade Carl Erik S resterande del av fordran till Finans-Skandic. En kopia 

av inbetalningskvittot sändes sedan till Patrik W. Gota projektfinans avbetalningar hanterades i 

mitten av 1983 av Carl-Erik S, men vid årsskiftet 1983/1984 kunde denne inte längre erlägga 

avbetalningen. När alla överlåtelser var klarlagda riktade Gota projektfinans i mitten av juni 1986 

ett krav mot Finans-Skandic och krävde att företaget skulle betala ersättning för segelbåten, vilket 

inte skedde. 1989 fördes tvisten till TR och Gota yrkade ersättning på 275 000 kr avseende båtens 

värde jämte ränta.  

 

Gota projektfinans ansåg att Finans-Skandic hade erhållit segelbåten trots att företaget hade insett 

eller bort insett att Vågbrytarna trading inte var dess rättmätige ägare. Gota projektfinans anförde 

vidare att Finans-Skandic inte gjort något godtrosförvärv eftersom ingen i överlåtelsekedjan hade 

haft båten i sin besittning. Finans-Skandic anförde, å sin sida, att ett exstinktivt godtrosförvärv inte 

hade åstadkommits, eftersom segelbåten inte ändrade besittning, och att de i sin tur var i god tro när 

de köpte båten från Vågbrytarna trading. Finans-Skandic yttrade slutligen att deras förvärv av båten 

inte hade medfört något negativt för Gota projektfinans. 

   

                 (Besittning) 

   Gota             Carl  

Projektfinans    Erik S    

                                     
         Ägande-    
         rättsför-        Överlåtelse        

         behåll                                                                     Ägande 

                           Överlåtelse         Överlåtelse        rättsförbehåll         Överlåtelse 

                                                                                                 
                 Torgny R        Vågbrytarna             Finans                    Carl                  Patrik W 

                                     Trading                   Skandic                   Erik S 

    
         Sakrättslig konflikt                             
        
                                

Figur 5 Schematisk skiss över rättsfallet. 

 

TR fastslog inledningsvis för att ett godtrosförvärv ska kunna göras gällande krävs det att ägaren 

har egendomen i sin besittning, tradition sker till köparen, samt att denne är i god tro.   

 

TR bedömde att vare sig Vågbrytarna Trading eller Finans-Skandic hade besittning till segelbåten 

och att ingen tradition hade ägt rum. Ett godtrosförvärv från Finans-Skandic är därmed inte möjlig.  

 

TR anförde att om egendom med äganderättsförbehåll ej är slutbetalat, förvärvats i ond tro, inträder 

en skyldighet att direkt utge ersättning till kreditgivaren. Finans-Skandic dömdes därför att utge 275 

000 kr i ersättning till Gota Projektfinans för båtens värde, jämte ränta enligt RänteL (1975:635). 

Finans-Skandic överklagade TR:s dom och yrkade i Svea HovR att talan skulle ogillas. 
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I HovR framfördes samma omständigheter. Domstolen fastslog i sin bedömning att om något av 

rekvisiten brister, d.v.s. godtrosbedömningen och besittningskravet, är förvärvaren skyldig att lämna 

tillbaka egendomen, eller utge ersättning för dess värde. Detta gäller även då varan är förenad med 

ett ägande - eller återtaganderättsförbehåll. HovR förklarade vidare att skyldigheten att betala ut 

ersättning fick grunda sig på om förvärvaren hade bidragit till att Gota projektfinans hade förlorat 

sin möjlighet att återta segelbåten från kreditköparen. Eftersom Carl-Erik S hade haft besittning till 

segelbåten under hela överlåtelsekedjan, och köparen direkt överlät båten till honom, ansågs inte 

detta ha bidragit till att Gota projektfinans ställning försämrades.  

  

Av ovanstående resonemang fastställdes att någon ersättningsskyldighet inte skulle finnas för 

Finans-Skandic. Gota projektfinans hade i HovR yrkat att skada hade förekommit då Carl-Erik S 

vid avyttrandet av båten till Patrik W refererade till Finans-Skandic som fångesman. De ansåg att 

Patrik W hade varit i god tro då han köpte båten från Carl-Erik S, vilket i sin tur medförde att Gota 

projektfinans inte kunde återta segelbåten. Gota projektfinans hade dock inte vidtagit någon 

omfattande utredning, för att klarlägga detta påstående, vilket Gota projektfinans bestred. HovR 

bedömde att Finans-Skandic inte hade åstadkommit någon skada gällande mot Gota projektfinans 

och skulle därför inte behöva utge skadestånd till Finans-Skandic.  

 

Gota projektfinans överklagade då till HD och yrkade bifall. HD yttrade i domskälen att båten hela 

tiden hade varit i Carl-Erik S besittning. Med anledning av detta saknade överlåtelsekedjan 

sakrättslig giltighet mot Gota projektfinans, vilka hade rätt att återta båten om Carl-Erik S inte 

hanterade sina avbetalningar korrekt. I detta fall är händelsen dock en annan än mot successiva 

överlåtelser då besittning till varan övergår till den som förvärvar egendomen och inte kan anses 

vara i god tro. Finans-Skandic har genom att förvärva och avyttra båten inte ha ansetts skada Gota 

projektfinans. I och med händelsen att Carl-Erik S överlät båten till Patrik W fick han båten i sin 

besittning. Finans-Skandic kan inte bedömas ansvariga, då de inte medverkade eller bidrog till 

Patrik W:s köp. HD fastställde därmed HovR dom.
71

   

 

Kommentarer 

 

I rättsfallet uttalade HD de villkor som krävs för att förvärvaren ska utge ersättning. Trots att den 

slutliga allokeringen föregicks av flertalet invecklade överlåtelser utan besittningsförändring, 

förekom slutligen en överlåtelse till Patrik W, som fick båten i sin besittning. HD bedömde att 

transaktionerna utan besittningsförändring inte hade någon sakrättslig giltighet. När båten övergick 

till förvärvaren kunde denna inte anses vara i god tro. Finans-Skandic ansågs inte genom att ha köpt 

och sålt segelbåten ha orsakat någon skada gentemot Gota projektfinans. HD ansåg vidare att 

Finans-Skandic inte kunde bedömas ansvariga för att ha medverkat eller underlättat till Patrik W:s 

förvärv. HD har med detta rättsfall stadgat att det krävs att förvärvaren orsakar ägaren skada för att 

kunna bedömas ansvarig. 

 

3.2.3 NJA 1995 s 337 ”Förvärv av stulen lastmaskin” 

 

I fallet NJA 1995 s 337 väckte SJ talan gentemot Skanska Trading vid Landskrona Tingsrätt.   

 

Sakomständigheterna består i korthet av att SJ hade ett leasingavtal på en lastmaskin av märket 

Volvo. Lastmaskinen blev 1992 stulen varpå Skanska trading köpte denne av Mörbys bil och schakt 

KB, och köpeskillingen bestämdes till 350 000 kr. Skanska Trading köpte lastmaskinen genom en 

bytesaffär med en dumper. Samtliga lastmaskiner ägda av SJ var märkta genom ett specifikt 

nummer instansat i ramen. Lastmaskinen påträffades under året av polisen. När lastmaskinen 
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anträffades var det instansade numret övertäckt, och ett nytt ramnummer fanns angivit. SJ yrkade att 

Skanska Trading ska återge lastmaskinen eller betala ersättning med 500 000 kr jämte ränta. 

Skanska Trading bestred yrkandet men var villiga att mot lösen på 350 000 kr återge lastmaskinen 

till SJ. Skanska Trading granskade fakturan, besiktigade lastmaskinen samt försökte att genom 

telefonsamtal söka mer information om den föregående ägaren.   

 
                                                        SJ             Tjuv 

  
                                                                          Stöld 

                                                                           Överlåtelse 

 
                                                                              Mörby bil 

                                                                              och schakt KB 

                                    Sakrättslig 

                                      konflikt                          Överlåtelse 
                           
                                                                              Skanska 

                                                                              Trading 

    (Besittning) 
       

Figur 6 Schematisk skiss över rättsfallet. 

          

TR ansåg i sin bedömning att Mörbys bil o schakt KB inte hade haft några rättigheter att disponera 

över maskinen. Lastmaskinen klassades inte som stöldbegärlig egendom och av den art att den har 

ett högt värde, vilket skulle utökat undersökningsplikten. Skanska Trading bedömdes ha ett högre 

ställt aktsamhetskrav då företaget handlar i yrkesmässigt syfte. Eftersom bolaget erbjöd sig ett byte 

i form av en dumper bidrog detta följaktligen till att företaget framstod som trovärdigt, enligt TR. 

Domstolen bedömde att Skanska Trading hade gjort sannolikt att företaget inte borde ha insett att 

Mörby bil o schakt KB inte fick råda över lastmaskinen. Skanska Trading ansågs därmed vara i god 

tro och käromålet ogillades.  

 

SJ överklagade målet till HovR och yrkade bifall. Efter nya förhör med samtliga vittnen fastslogs att 

ingen ny bevisning hade framkommit som skulle leda till att TR:s beslut ändrades. HovR fastställde 

sålunda TR:s beslut. SJ överklagade målet till HD och yrkade bifall.  

 

Fallet prövades enligt dåvarande 3 § GFL. I HD:s domskäl framkom omständigheter som 

indikerade på att egendomen var stöldbegärlig egendom, att denne ofta säljs på kredit och att varan 

utbjöds på ett annat ställe än i en etablerad butik. Domstolen konstaterade att det måste ställas högre 

krav på en yrkesverksam person än en privatperson. HD gjorde en sammanvägd helhetsbedömning 

av samtliga omständigheter, vilket utgjorde att Mörby bil o schakt KB och Skanska Trading inte 

hade gjort affärer tidigare, samt att Skanska Trading betalade 350 000 kr. Lastmaskinen bedömdes 

av HD vara av speciellt dyrbar egendom, vilken ofta säljs med äganderättsförbehåll, och är av 

stöldbegärlig karaktär. Skanska Trading kunde därför inte åberopa att företaget inte borde ha insett 

att Mörby bil o schakt KB inte fick förfoga över lastmaskinen. Företaget gjorde ansträngningar att 

kontakta tidigare ägare, de kontrollerade säljarens rätt att avyttra lastmaskinen, men det ansågs inte 

tillräckligt. Skanska Trading bedömdes inte ha varit i god tro vid köpet och SJ skulle få tillbaka 

lastmaskinen utan att betala lösensumma eller ersättning för dess värde.
72
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Kommentarer 

 

HD:s domslut tydliggör att kraven på Skanska Trading bör ställas högre än för en privatperson, då 

företaget har mer kunskap om branschen och rådande marknadspriser. Rättsfallet tydliggör även att 

då ett köp genomförs från ett företag i samma bransch, krävs det alltid en grundlig undersökning 

före förvärvet. Om inte överlåtaren är känd sedan tidigare bidrar detta också till att 

aktsamhetskraven ökar. Laila Zackariasson anser att slutsatsen HD kommer fram till är rättmätig. 

Hon anser dock att argumentationen består av en olycklig blandning av fallets bevisfråga och 

sakfråga.
73

      

 

3.2.4 Mål T 5081-99 “Förvärv av stulna båtmotorer” 

 

Detta rättsfall kan i korthet förklaras genom att det 1996 skedde en stöld hos Johan Andersson 

Marin. Företaget förlorade en helt ny Suzukimotor, samt en begagnad motor av samma märke. 

Eftersom låsen på motorerna inte uppfyllde de krav som ställdes av försäkringsbolaget WASA, fick 

inte företaget ut någon ersättning för motorerna.    

 

I fallet framgick att Pierre tillsammans med en vän, Christer, begav sig till Pampas Marina för att 

titta på företagets sortiment av båtar och motorer. När de stod och diskuterade de olika båtmotorerna 

träffade de en okänd man som de inledde en konversation med. Mannen erbjöd sig att sälja två 

Suzukimotorer. Pierre och Christers intresse väcktes och de bestämde sig för att mötas dagen efter 

på en parkering vid IKEA, som låg i anslutning till Pierre och Christers arbetsplats i Barkarby. 

Dagen efter träffades de enligt överenskommelse och Pierre köpte motorerna för 30 000 kr., efter att 

först förgäves ha försökt prutat. Ett kvitto upprättades och Pierre kontrollerade att mannens 

legitimation stämde överens med kvittot. Mannen, som presenterade sig som Heikki, uppträdde 

lugnt och säkert vilket medförde att inga ytterligare åtgärder vidtogs. Pierre sålde den ena motorn 

via en annons. Den nya motorn såldes sedermera till en annan privatperson vid namn Göran. Vid 

båda försäljningarna uppvisade Pierre sin legitimation samt skrev kvitto. När köparen av den nya 

motorn anlände hem fick denne en uppmaning från en god vän som ansåg att han borde kontakta 

larmtjänst för att förvissa sig om att motorn inte var stulen. Köparen blev underrättad att motorn var 

stulen, vilket medförde att en polisanmälan upprättades.  

TR prövade målet enligt dåvarande 3 § GFL. 

 
                     Johan A             Heikki  

                                  Marin   

       
                                            Stöld 

                                                            Överlåtelse 

 
                                                                
                                                                
                                                                           Pierre  
                    Sakrättslig                                        
                     konflikt 

                                                           Överlåtelse 

                                                                
                                                              Göran  

 
                                                      (Besittning)       
 

Figur 7 Schematisk skiss över rättsfallet. 
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Rättsfallet prövades utifrån en godtrosbedömning enligt Pierres beskrivning av situationen, då övrig 

bevisning pekade på att den var korrekt. Det hade inte framgått att motorn var stulen och därmed 

kunde Pierre inte skönja några misstankar om bristande förfoganderätt hos säljaren. Domstolen 

konstaterade även att platsen för affären var något ovanlig, men med beaktande av att de båda var 

privatpersoner med ett genuint intresse för motorbåtar, framstod det inte som märkvärdigt. 

Dessutom stod priset på 30 000 kr. i rimlig proportion till rådande marknadsvärde.  TR ansåg vidare 

att Pierre borde ha varit mer misstänksam mot säljarens förfoganderätt, för att kunna göra ett 

godtrosförvärv vid en samlad bedömning. Trots detta kunde det vid en helhetsbedömning inte anses 

att Pierre haft anledning att misstänka säljarens behörighet att sälja egendomen. Domstolen ansåg 

slutligen att Pierre vidtagit de ytterligare åtgärder som kan krävas, genom att kontakta larmtjänst 

innan köpet.  

 

Pierre bedömdes vara i god tro vid förvärvet. Fallet överklagades och prövades av HovR, vilken tog 

upp samma beviskriterier som förekom i TR. Domstolen konstaterade först att det ställdes höga 

krav på Pierre för att med framgång kunna hävda godtrosförvärv, då han köpte båtmotorerna av en 

för honom främmande person, under de omständigheter som faktiskt förelåg.  

 

Domstolen klassificerade båtmotorer som stöldbegärlig egendom vilka förekom i stort omfång, 

detta medförde att Pierre borde ha kontrollerat säljarens förfoganderätt, då den ena motorn var 

oanvänd och då säljaren var en privatperson. Det är även anmärkningsvärt att Pierre inte begärde 

upplysningar angående säljarens adress eller telefonnummer, utan endast legitimation, vilket 

domstolen inte ansåg vara tillräckligt för att bedömas vara i god tro vid köpet. Pierre har då brustit i 

aktsamhetsplikten och avpliktades därför att utge ersättning till Johan Andersson Marin.
74

    

 

Kommentarer 

 

Detta tvistemål klargör hur de två olika instanserna når helt olika slutsatser i frågan om köparens 

undersökningsplikt. Fallet bedömdes enligt den gamla lagstiftningen innan godtroskraven skärptes. 

TR ansåg att ett godtrosförvärv förelåg och uttalade att köparen hade uppfyllt undersökningsplikten, 

då denne krävde att få se legitimation samt att id-uppgifterna stämde överens med det upprättade 

kvittot. Pierre kunde därmed inte ha misstänkt att egendomen var stulen. HovR ansåg dock att en 

mer omfattande undersökningsplikt skulle vidtas och att ett godtrosförvärv inte ansågs föreligga. 

Domstolen ansåg att Pierre skulle ha kontrollerat om egendomen var stulen, med antingen polisen, 

försäkringsbolaget eller larmtjänst, eftersom en köpare har en omfattande undersökningsplikt när ett 

köp företas mellan privatpersoner. Omständigheterna som en obekant säljare, platsen för 

försäljningen, otillräckliga ägaruppgifter och egendomens art medförde att en vidare undersökning 

skulle ha vidtagits för att uppnå ett giltigt godtrosförvärv. 
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3.3 Rättspraxis efter lagändringarna samt kommentarer 
 

3.3.1 HD T 3558-01 ”Personbil uppställd med äganderättsförbehåll” 

 

I detta mål hade V.S. och Vårberg Bil ett äganderättsförbehåll upprättat om ett köp av en personbil. 

Köpeavtalet ingicks 26 mars 1999. Wasa kredit övertog därefter denna fordran och hade då 

äganderättsförbehåll knutet till bilen som såldes. V.S. sålde därefter bilen till F.E innan den slutliga 

skulden hade avbetalats till Wasa kredit. Det framgick inte enligt bilregistret att bilen var belagd 

med ett äganderättsförbehåll, utan endast att V.S var registrerad ägare när F.E köpte personbilen.  

 
                        
         Vårberg  

                                                                  bil  Äganderätts- V.S     
                                                              förbehåll 

 

 
           Övertog fordran   Överlåtelse 

          

          
          (Besittning) 

                                                                  Wasa                   F.E 

                                                       kredit 

 

                                               
                                                         Sakrättslig konflikt 

 

Figur 8 En förenklad schematisk skiss av rättsfallet. 

 

TR prövade målet enligt 2 § GFL
75

 och frågan i fallet var om F.E. hade åstadkommit ett 

godtrosförvärv när köpet fullbordades av V.S. Domstolen konstaterade att egendomen krävde en 

långtgående undersökningsplikt, då det hade förekommit en skärpning av aktsamhetskravet 

gällande 2 § GFL. TR konstaterade att det krävdes ytterligare kontrollåtgärder genom att 

kommunicera med föregående ägare eller ställa ytterligare kontrollfrågor till säljaren för att försäkra 

sig om dennes rätt att förfoga över egendomen. Domstolen anförde att flera omständigheter leder 

till slutsatsen att köparen inte bedömdes vara i god tro, exempelvis då denne i verkligheten inte 

uppmärksammat, eller haft tanke på, säljarens förfoganderätt. Dessa omständigheter kan bero på 

egendomens art eller att det förekommit flera ägarbyten strax innan köpet, införda i bilregistret. F.E 

kontrollerade vid köpet säljarens körkort och vände sig även till bilregistret, där det inte hade 

noterats något återtagande –eller äganderättsförbehåll. Vad som framgick var istället att det hade 

förekommit flera olika ägare en kort tid innan köpet, där V.S stod som den senaste ägaren. F.E 

upplyste V.S att bilen inte var behäftad med något återtagande –eller ä<ganderättsförbehåll och V.S 

accepterade detta utan att vidta några ytterligare åtgärder såsom att få ta del av köpekontraktet eller 

att kontakta tidigare ägare. Domstolen hänvisade återigen till en skärpning av lagen och att det för 

bilar regelbundet finns anledning att misstänka att en säljare saknar behörighet att avyttra bilen. TR 

avslutade sin dom med att konstatera att F.E borde ha kontaktat tidigare ägare eller krävt att få ta del 

av säljarens köpekontrakt, varför F.E inte kunde bedömas vara i god tro. F.E tvingades att återlämna 

bilen till Wasa kredit, vilket resulterade i att han överklagade målet till HovR. 

 

HovR ansåg att TR hade gjort en korrekt bedömning och att ytterligare kontrollåtgärder borde ha 

företagits av F.E före köpet. HovR fastställde därmed TR:s dom. 
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 Rättsfallet bedömdes enligt 3 § GFL innan stöldgods lades till i denna, vilket gör att det är godtrosbedömningen som 

hänsyn tas till i domstolen.   
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Fallet överklagades till HD, där identiska omständigheter åberopades, vilket medförde att 

prövningstillstånd inte meddelas.
76

 

 

Kommentarer 

 

Rättsfallet var det första som bedömdes efter lagändringen som trädde i kraft 1 januari 1999. Det 

framgår av HD T 3558-01 att en skärpning av undersökningsplikten ägt rum. Det konstateras 

följaktligen att det inte är tillräckligt att kontakta tidigare ägare utan att en köpare alltid ska vidta 

ytterligare åtgärder såsom att kräva att ta del av senaste köpekontraktet i överlåtelsekedjan. 

Domstolen uttalar sig ytterligare gällande egendomens art och att det krävs en högre grad av 

aktsamhet då denna typ av egendomen som ofta säljs på kredit med återtagande – eller 

äganderättsförbehåll.  

Anmärkningsvärt är också i detta rättsfall att det förekom två ägarbyten nära inpå den slutliga 

affären av F.E, vilket medförde ökade krav på undersökningsplikt, enligt den nya lagändringen. F.E 

borde ha kontaktat dessa två ägare för att förse sig med relevant information om varför bilen 

avyttrats två gånger på kort tid.  

Detta rättsfall hade förmodligen fått en annorlunda utgång om den gamla lagstiftningen hade 

tillämpats.
77

  

 

3.3.2 NJA 2004 s 633 ”Beslagtagen stulen moped” 

 

I det relativt uppmärksammade fallet NJA 2004 s 633 fick C.L. sin moped beslagtagen. Den 

ursprunglige ägarens försäkringsgivare, Svenska konsumentförsäkringar, krävde att mopeden skulle 

återlämnas till bolaget med motiveringen att ersättning hade betalats ut till mopedens rätta ägare och 

att bolaget nu övertagit äganderätten till mopeden. Allmän åklagare tog beslutet att mopeden skulle 

utges till försäkringsbolaget eftersom egendomen var stulen. Efter lagändringen 2003 är det inte 

längre möjligt att godtrosförvärva stulen egendom, givet att den ursprunglige ägaren inte är passiv 

enligt 3 § sista stycket GFL. C.L. begärde att beslutet skulle upphävas och att mopeden istället 

skulle lämnas ut till honom eftersom han ansåg sig ha godtrosförvärvat mopeden. C.L. hävdade att 

han hade vidtagit tillräckliga ansträngningar tillsammans med sin morfar, för att försäkra sig om att 

mopeden inte var stulen.      

                                                                  
                                                              A.W              Tjuv/säljare           

     
                                                                    Stöld 

       Överlåtelse   

           
                                                                                     Anspråk 

     (Besittning) 

             C.L               Svenska 

                                 konsumentförsäkringar 

 

  
            Sakrättslig konflikt     
       

Figur 9 En förenklad skiss av rättsfallet. 

 

Av TR:s dom framgick att det var klarlagt att C.L. hade gjort allt i sin makt för att undersöka om 
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 Målnummer: T 3558-01. 
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 Jämför med NJA 1998 s 29 leasingspärr, där personen var i god tro. 
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mopeden var stulen. C.L. skulle inte ha köpt mopeden om han hade fått en korrekt upplysning av 

polisen att mopeden var stulen, vilket han inte fick. TR fastslog att lagen skulle tolkas strikt och 

enligt sin ordalydelse, eftersom stöldgods inte går att godtrosförvärva, givet att inte den  

ursprunglige ägaren är passiv, ska egendomen tillbaka till ursprunglige ägaren utan lösen, trots att 

köparen var i god tro. Åklagarens beslut om att lämna ut mopeden grundades på 27 kap. 4a § RB. 

TR hänvisade också till 27 kap. 4a § RB och konstaterade att C.L ansågs vara den skyddsvärda 

parten, där denne har bättre rätt till egendomen än den part där beslaget ägde rum. Domstolen 

anförde vidare att C.L inte behövde avvakta brottsmålet för att mopeden skulle återges. Enligt 3 § 

GFL är också den rättmätige ägaren skyddsvärd, i detta fall A.W. TR bedömde inte att Svenska 

konsumentförsäkringar hade frånhänts mopeden, och att annan lagstiftning i RB ändrade det faktum 

att A.W skulle ses som den förlorande parten. Eftersom A.W. inte hade krävt tillbaka mopeden kan 

inte undantaget i 3 § GFL anses vara uppnått. TR bedömde att mopeden skulle lämnas ut till C.L. 

enligt 2 § GFL och att ett godtrosförvärv har uppnåtts. 

 

Fallet överklagades till HovR av Svenska konsumentförsäkringar. Domstolen konstaterade likt TR 

att C.L. hade företagit alla handlingar som kan krävas av honom för att göra ett godtrosförvärv 

enligt 2 § GFL. Eftersom det enligt den nya lagändringen 2003 är svårare att åstadkomma ett 

godtrosförvärv, vilket är omöjligt om den ursprunglige ägaren enligt 3 § GFL inom sex månader 

framställer ett krav att få tillbaka egendomen, ansåg HovR att tvisten är framställd inom rätt tid. 

Frågan blev då i fallet om Svenska konsumentförsäkringar har bättre rätt till egendomen än C.L., 

vilket regleras i 27 kap. 4 a § RB. I SOU 2000:56 anfördes att ett försäkringsbolag borde ha rätt att 

få framställa ett krav på den beslagtagna egendomen och att få den överlämnad till sig. HovR ansåg 

dock att 3 § GFL inte gör någon åtskillnad mellan om det är den som blivit av med egendomen som 

framställer ett krav om att få tillbaka den, eller om det är den som övertagit dennes rättsställning. 

HovR fann med detta sagt att C.L. inte hade gjort ett godtrosförvärv till mopeden och att 

egendomen ska lämnas ut till Svenska konsumentförsäkringar. HovR ändrade därmed TR:s dom.  

 

Fallet prövades slutligen av HD, som gjorde bedömningen att det enligt GFL inte ska finnas någon 

möjlighet att godtrosförvärva stulen egendom när det inom angiven tid framställs krav att återfå 

densamma. C.L köpte mopeden i oktober 2003 och mopeden togs i beslag februari 2004, samtidigt 

som Svenska konsumentförsäkringar krävde att få mopeden till sig. Frågan blir då om 

försäkringsbolaget kan överta A.W:s rätt att återta egendomen. Det finns inget som talar emot 

A.W:s rätt  att det skulle vara begränsat enligt GFL, att överta egendomen som denne har överlåtit 

till försäkringsbolaget. Skyddet omfattas även då egendomen överlåtits från den ursprunglige 

ägaren. HD fann därför att försäkringsbolaget skulle ha rätt att få mopeden utelämnad till sig. HD 

fastställde därmed HovR:s domslut.
78

  

 

Kommentarer 

 

Rättsfallet hade ett viktigt och prejudicerande värde för att klargöra tolkningen av 3 § GFL. 

Bedömningen utfördes enligt den lagändring som skedde 2003, vilken klargjorde att det inte går att 

godtrosförvärva stöldgods om den rättmätige ägaren ger sig till känna inom sex månader.  I NJA 

2004 s 633 belyses det nya lagrummets effekt och det konstaterades, att trots om en köpare 

genomför alla undersökningar som är möjliga före köpet och det senare visar sig att egendomen är 

stöldgods, förlorar köparen sin rätt till egendomen. I detta fall utförde TR en bedömning och 

tolkade 27 kap. 4 a § RB till köparens fördel, vilket medförde att köparen ansågs vara i god tro vid 

köpet. HovR och HD hade dock en annan åsikt och ändrade TR:s domslut och hänvisade till den 

strikta lagtolkningen i 3 § GFL, och att det inte enligt andra bestämmelser går att åstadkomma ett 

godtrosförvärv. Fallet är en olycklig situation för C.L, då missen med polisen inte begicks av 

honom. 
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3.3.3 NJA 2005 s 502 ”Förvärv av bil uppställd med äganderättsförbehåll”  

 

År 2000 träffades köparen F.O och leverantören T.C från Bilbörsen AB, angående en försäljning av 

en personbil av märket BMW. GE Capital Bank finansierade köpet åt F.O, och parterna skrev ett 

äganderättsförbehåll i kontraktet. F.O misskötte avbetalningarna till GE Capital Bank vilket 

medförde att avtalet bröts. Bilen såldes därpå vidare till ett annat företag som även det ägdes av F.O. 

Därefter såldes bilen ytterligare en gång till ett företag vid namn B.L AB, vilket under året hade 

utfört runt 30 bilaffärer med varandra, utan några tidigare problem. Eftersom dessa var etablerade 

handelspartners föregicks ingen kontroll från B.L AB:s sida, om F.O:s bolag hade behörighet att 

avyttra personbilen. GE Capital Bank hade en fordran på 303 000 kr. på B.L AB, som sålde bilen till 

F.O för 250 000 kr, vilka i sin tur  saluförde vidare bilen till en kund för 275 000 kr .   

 

     
                                                                  Äganderätts- 
                          Bilbörsen                  F.O     förbehåll      GE Capital Bank 

                                
      Överlåtelse                Misskötta                          Sakrättslig 

                                                                  betalningar                        konflikt 

                                                  Överlåtelse 

 
                                                                   Överlåtelse              Överlåtelse             Överlåtelse 

 
                                                     F.O Bolag                    B.L AB                  F.O                   Kund 

            (Besittning) 

Figur 10 En förenklad skiss av rättsfallet. 

 

TR tog i sin bedömning ställning till om ett godtrosförvärv hade förekommit enligt 2 § GFL.  

Rättsfallet utgjordes av två näringsidkare, vilket domstolen uttalade tvingar förvärvaren till en 

omfattande undersökningsplikt för att vara i god tro, speciellt då nya bilar ofta säljs med 

äganderättsförbehåll. Domstolen uttalade vidare att försäljning mellan näringsidkare måste kunna 

ske utan en alltför omfattande undersökningsplikt. Eftersom lagändringen 1999 ställde högre krav 

på att iaktta aktsamhet kan inte B.L AB bedömas vara i god tro eftersom ingen kontroll har gjorts av 

företaget. 

 

B.L AB dömdes därmed att betala 275 000 kr. i ersättning för bilen till GE Capital Bank, vilket 

gjorde att B.L AB överklagade domslutet till HovR.  

 

HovR:s fråga i målet var huruvida B.L AB ansågs vara i god tro eller inte vid köpet. Eftersom B.L 

AB inte hade utfört någon omfattande undersökning av säljarens rätt att förfoga över bilen, kan 

denne inte anses vara i god tro. HovR fastställde därmed TR:s dom.  

 

Fallet prövades slutligen av HD, vilken yttrade att det ställdes högre krav av aktsamhet då det 

handlar om motorfordon, vilka vanligen säljs på kredit. Den uttalade även att det borde ställas högre 

krav på en yrkesman inom samma bransch, än hos en privatperson. Slutligen bedömde HD att trots 

alla tidigare affärer mellan parterna, måste det som huvudregel alltid ske en kontroll av 

äganderättsförhållandena vid varje enskild transaktion. En privatperson borde dock kunna förlita sig 

på att ett bilförsäljningsföretag har rätt att avyttra den egendom som förekommer till försäljning. 

B.L AB kan därför inte anses vara i god tro vid köpet av bilen utan ska ersätta GE Capital Bank för 

bilens värde. HD fastställde HovR:s domslut.
79
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Kommentarer  

 

Efter lagändringen 1 januari 1999 ställdes det högre krav på aktsamhet, vilket belyses i detta 

rättsfall. 

 

Rättsfallet kan jämföras med NJA 1995 s 337
80

 där två näringsidkare utförde affärer med varandra. 

Redan där uttalade domstolen om den utökade undersökningsplikt som åligger en yrkesverksam 

näringsidkare. Lagändringen torde inte spela någon roll i detta fall, utan hade möjligtvis bedömts 

likadant även innan lagändringen 1999. HD yttrade även att en privatperson borde kunna förlita sig 

på ett bilföretag, även om en stor undersökningsplikt ska anses föreligga gällande motorfordon.  

 

Rättsfallet visar på en stor skillnad mellan aktsamhetskravet gällande privatpersoner och 

näringsidkare. Det har ingen betydelse om de tidigare har haft ett stort utbyte av affärer, utan en 

kontroll av ägarens förfoganderätt måste alltid förekomma.   

 

3.3.4 NJA 2006 s 45 ”Försäljning av bil via muntlig fullmakt”  

 

Fallet NJA 2006 s 45 handlade om M.J som ägde en bil av märket Peugeot 306 Cabriolet. M.J hade 

en skuld på bilen till Wasa kredit AB på 69 121 kr. 1999 sålde M.J, som företräddes av sin son D.J, 

bilen till R.J. Ett kontrakt på köpet upprättades mellan parterna där det stadgades att bilen skulle 

levereras samma dag och att pengarna för försäljningen skulle betalas kontant den 2 februari 1999.  

I kontraktet stod det att säljaren kunde återta bilen om köparen inte fullgjorde kontraktet. Den 20 

januari 1999 registrerades bilen till R.J.  

 

Den 25 januari 1999 köpte E.T bilen av R.J och sålde den vidare till Råsunda bilcenter AB, vilka 

registrerades på bilen 29 januari 1999. Ursprunglige ägaren M.J polisanmälde därefter den 9 

februari R.J för bedrägeri. M.J väckte talan mot Råsunda bilcenter AB vid TR, vilka skulle betala 

ersättning motsvarande värdet på bilen på 105 000 kr. jämte ränta.  

 

M.J påstod att bolaget hade köpt bilen utan att ta hänsyn till undersökningspliktens omfattning och 

om bilen var behäftad med en skuld. D.J utförde affären utanför R.J:s bostad i Stockholm, genom en 

muntlig fullmakt. M.J påstod vidare att E.T inte kunde anses som juridisk ägare till bilen eftersom 

han aldrig registrerades som ägare. Han anförde också att E.T var underrättad av D.J att bilen var 

behäftad med en skuld, vilken kunde återtas genom ett äganderättsförbehåll. Bolaget informerades 

av M.J om det uppställda äganderättsförbehållet, vilket medförde att bilen inte fick säljas vidare. 

Detta till trots såldes bilen vidare. D.J blev även tvingad att upprätta ett kvitto på att bilen var fullt 

betald av R.J, vilket borde leda till viss misstanke hos bolaget. R.J och E.T återfanns i kronofogdens 

register, och de hade även avkunnat domar för upprepade bilbedrägerier, vilket bolaget borde 

kontrollerat. Bolaget skulle också ha kontrollerat med Wasa kredit om eventuell skuld fanns på 

bilen.  

 

Bolaget förklarade i sin tur att ett exstinktivt godtrosförvärv hade förekommit av E.T från R.J, vilket 

leder till att M.J inte hade rätt att göra gällande äganderätten mot bolaget, även om företaget hade 

förvärvat bilen i god tro. Bolaget förklarade vidare att E.T kunde anses vara ägare till bilen ur 

juridisk synvinkel, även om han aldrig var registrerad ägare på bilen. Under hela händelseförloppet 

från E.T till D.J förelåg kontakt att bilen var till fullo betald. Bolaget anförde att inget kan tyda på 

att E.T skulle fattat misstanke om att allt inte stod rätt till, och hade enligt det uppfyllt 

undersökningsplikten. Bolaget ansåg vidare att de hade uppfyllt sin undersökningsplikt genom att 

kontakta R.J och D.J för att påvisa att bilen var fullt betald. Vidare förklarade bolaget att de även 

haft kontakt med den senaste bilhandlaren som bilen stod registrerad på. Bolaget kontaktade också 
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tre finansbolag för att kontrollera om bilen var behäftad med en skuld. Dock togs ingen kontakt med 

Wasa kredit och M.J.   

  
                           M.J                     D.J                        
     
                                          Fullmakt 
 
                                                                Överlåtelse   (Besittning) 

                                                         
             Överlåtelse           Överlåtelse 

                                                     

                R.J                      E.T                Råsunda bilcenter AB 
 

 
                                                     Sakrättslig konflikt 

 

Figur 11 En förenklad skiss av rättsfallet. 

 

 

TR utförde bedömningen utifrån 2 § GFL. De rekvisit som fanns uppställda för god tro enligt 

domstolen var att E.T borde ha misstänkt att R.J inte var den rättmätige ägaren till bilen, p.g.a. 

undermålig undersökningsplikt och slarvigt utställda kvitton. E.T hade således inte fullgjort sin 

undersökningsplikt. TR:s bedömning var då om bolaget trots detta gjort ett godtrosförvärv. TR 

ansåg att eftersom bilen hade överlåtits två gånger på kort tid borde detta ha väckt misstanke om 

eventuella brister. TR anförde vidare att den kontroll som bolaget utförde med R.J och D.J att bilen 

var fullt betald, och att de kvitton som upprättades var godtagbara skäl för att ha fullgjort sin 

undersökningsplikt, trots att de kvitton som ställdes upp inte var av professionell art. Trots att R.J 

påverkade D.J att svara att bilen var fullt betald så fann TR att den undersökning som gjorts  var 

godtagbar för att anses vara i god tro. Vad som dock inte förekom av bolaget som domstolen fann 

skulle göras var att kontrollera med den ursprunglige ägaren M.J om bilen var fullt betald och om 

sonen, D.J, var behörig att sälja bilen för dennes räkning. Sonen hade fullmakt men det tillmättes 

ingen betydelse i målet. M.J hade också underrättat bolaget om att bilen inte var fullt betald, och om 

det äganderättsförbehåll som upprättades, men först efter bolagets köp.  

 

TR fann att helheten i detta fall var sådan att Råsunda bilcenter AB hade gjort ett godtrosförvärv 

från E.T och utfört sin undersökningsplikt. M.J överklagade domslutet till HovR.  

 

HovR fann liksom TR att E.T inte hade gjort ett godtrosförvärv utifrån samma skäl som TR lagt 

fram. Gällande bolaget och om det hade åstadkommit ett godtrosförvärv, anförde domstolen att det 

inte gick att bortse ifrån att bolagets företrädare P.J inte hade kontrollerat med M.J om sonen var 

behörig, och om bilen var helt betald av R.J. Domstolen uttalade vidare att ett bolag som var 

verksamt i bilbranschen borde vara mer försiktiga och göra en noggrannare undersökning än vad 

som förekom. Trots kontakt med D.J och R.J att bilen var betald skulle kontakt också skett med den 

ursprunglige ägaren M.J vilket medförde att bolaget brustit i sin undersökningsplikt.   

 

HovR upphävde tidigare instans domslut och fann att bolaget inte hade fullgjort ett godtrosförvärv, 

vilket medförde att ersättningen som M.J påvisade skulle betalas ut.   

 

Domen överklagades till HD, vilka konstaterade likt tidigare instanser att E.T inte hade utfört ett 

godtrosförvärv. HD beskrev vidare i domskälet att bilen överlåtits många gånger på kort tid vilket 

borde tyda på att allt inte fullgjorts korrekt av bolaget gällande undersökningsplikten. HD bedömde 

att bolaget brustit i sin undersökningsplikt, genom att inte kontrollera med M.J om bilen var fullt 

betald, och om sonen var behörig. 
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HD fastställde därmed HovR:s domslut.
81

   

 

Kommentarer 

 

HD har i många tidigare fall konstaterat att när det berör motorfordon ska bilregistret undersökas, 

samt behörigheten att förfoga över egendomen kontrolleras, men kontakt ska också tas med 

föregående ägare. Förekommer flera led av köpare kort tid innan köpet borde undersökningsplikten 

vara mer omfattande, genom att det krävs att förvärvaren undersöker flera led tillbaka och 

kontrollerar ägarna. Undersökningsplikten ansågs dock inte vara mer omfattande i detta fall, än 

innan lagändringen verkställdes. TR yttrade att det krävs en grundlig kontroll då försäljning sker 

”på gatan”. Det sagda tillsammans med kontrollen som bolaget inte utförde om att bilen var fullt 

betald av M.J, samt att företaget inte frågade om M.J:s son var behörig att företräda M.J, gjorde att 

bolaget var i god tro enligt TR. Det beror på att det inte spelade någon roll om kontakten togs med 

den registrerade ägaren, då M.J: s son hade en fullmakt. 

 

HovR liksom HD fann att eftersom bolaget hade kunskaper inom bilbranschen borde P.J utfört en 

mer omfattande kontroll om hur långt M.J:s sons befogenheter sträckte sig. Dessa instanser 

bedömde att bolaget inte kunde anses vara i god tro. 
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4 Analys och slutdiskussion 
 

4.1 Analys 
 

4.1.1 Inledning    

 

I detta kapitel ska det redogöras för tidigare skrivna kapitel, för att vidare analysera de samband 

som finns. Det har dock redan förekommit viss analys i anknytning till rättsfallen och dess 

kommentarer i tredje kapitlet. 

 

Analysen inleds med att redogöra för omsättningsskyddets typfall utifrån rättsfallen. Analysen 

övergår därefter till att behandla frågan om varför mängden rättspraxis gällande fritidsbåtar saknas. 

I avsnittet därefter analyseras godtrosbedömningen och dess form innan lagändringen i förhållande 

till efter densamma. I den analysen ingår undersökningspliktens omfattning vilket i sin tur leder till 

att denna del bearbetas med helhetsbedömningen gällande godtrosförvärv.  

 

När analysen av 2 § GFL är redogjord, övergår kapitlet till att behandla 3 § GFL och dess 

undantagsregel från 2 § GFL.   

 

Eftersom framställningens fokus har placerats på en egendom som har bristfällig praxis efter 

skärpningen av lagändringarna, utgår uppsatsen med utgångspunkt i de rättsfall som redogörs i 

kapitel 3, för att senare tillämpa en analogitolkning mot objektet fritidsbåt. Analys av samtliga 

rättsfall förekommer inte enskilt nedan, utan vävs in i de avsnitt som analysen berör. Analysen för 

även för och emot argument vid de tillfällen som ges, för att läsaren ska få en objektiv uppfattning 

av framställningen. Avslutningsvis ges läsaren en självständig och summerande slutsats.   

 

4.1.2 Omsättningsskyddets typfall    

 

Denna framställning behandlar omsättningsskyddet och dess typfall. För att ge läsaren förståelse i 

hur omsättningsskyddets typfall är uppbyggda kan detta ses i avsnitt 2.2. Omsättningsskyddet 

diskuterar som har nämnts tidigare situationer mellan parter som saknar avtal och som inträffar 

genom otillåtna dispositioner i motsats till borgenärsskyddet som berör i vilka fall köpare ska 

skyddas mot att köpt egendom ska ingå vid utmätning och konkurs hos säljaren, som denna uppsats 

inte vidrör.  

 

Ett av de vanligaste sakrättsliga typfallen är det äkta båttjuvsfallet där den ursprunglige ägaren har 

frånhänts fritidsbåten på ett olovligt sätt som behandlas i avsnitt 2.2.3 och som avser 3 § GFL. Det 

har åstadkommits en markant intensifiering på senare tid gällande båt- och motorstölder och därför 

är det äkta båttjuvsfallet ett konkret exempel på hur dessa situationer förklaras med ett illustrerat 

bildexempel.
82

 Denna situation leder till att den ursprunglige ägaren kan tillämpa sin 

vindikationsrätt enligt avsnitt 2.1.2 om denne gör anspråk på båten inom sex månader från dess att 

denne fick, eller måste antas ha fått kännedom om var båten befann sig, enligt 3 § GFL. För 

exempel på rättsfall inom denna kategori av typfall kan hänvisning härledas till NJA 1995 s 633 där 

lastmaskinen i fråga stjäls från SJ, T 5081-99 där en tjuv stal ett antal båtmotorer som denne säljer 

vidare, NJA 2004 s 633 där en ung kille förvärvar en stulen moped, vilken han förlorar äganderätten 

till. 

 

I det oäkta båttjuvsfallet har den ursprunglige ägaren frånhänts båten genom att denne har hyrt eller 

lånat ut egendomen till en person som olovligen sålt denna vidare på ett icke korrekt sätt. Nämnvärt 

                                                 
82

 Se avsnitt 2.1.2.  
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är att i denna situation har överlåtaren behörighet att inneha båten men ingen ytterligare befogenhet 

att sälja båten vidare. Exempel bland rättsfallen som kan hänföras till denna kategori är bl.a. NJA 

1988 s 243 där den ursprunglige ägaren hyrde ut en segelbåt till en person som utan tillåtelse sålde 

denna vidare, NJA 1993 s 206 där det fanns ett äganderättsförbehåll upprättat på en segelbåt som 

trots detta utan tillåtelse såldes vidare, T 3558-01 fanns även där ett äganderättsförbehåll upprättat 

och detta till trots såldes bilen vidare utan tillåtelse.  

 

Det sista av de vanligaste sakrättsliga typfallen är dubbeldispositionerna där överlåtaren har 

överlåtit samma egendom två gånger, genom antingen försäljning eller leasing, till två olika 

förvärvare.   

 

4.1.3 Brist på rättspraxis gällande fritidsbåtar 

 

Det finns ingen omfattande praxis gällande fritidsbåtar och båtar överlag, i jämförelse med 

registrerbara bilar och andra motorfordon. Med anledning av att det finns betydande praxis på 

egendom som går att registrera i olika register, borde det finnas flera anledningar till att praxis inte 

förekommer i lika stor utsträckning på båtar, speciellt efter lagändringen 1999. Det finns ett flertal 

faktorer till varför fritidsbåtar har en avsaknad av rättsfall, i synnerhet från HD. En faktor som kan 

påverka är försäkringssituationen för båtar. Bristen på ett befintligt register för fritidsbåtar i 

jämförelse med bilar kan leda till att försäkringspengar eventuellt betalas ut när en båt anmäls stulen 

hos försäkringsbolagen. I synnerhet då det är svårt att upptäcka båtar utan ett befintligt register, i 

jämförelse med bilar som är enklare att upptäcka vid ett försvinnande, vilket härleds till att 

försäkringsbolagen möjligtvis avvaktar en längre period innan pengar betalas ut för denna egendom. 

En slutsats som detta kan leda till är att ju mer komplicerad egendomen är att finna, desto troligare 

är det att försäkringsbolagen betalar ut pengar i ett tidigare skede. Betalas försäkringspengar ut för 

eventuell bortkommen egendom, når inte detta fram till förvärvaren, vilket minimerar rättstvisterna 

gällande båtar i allmänhet och fritidsbåtar i synnerhet. 

 

En annan anledning som kan bidra till bristen på rättspraxis kring fritidsbåtar, är att när 

konsumenter köper båt antas många av dessa inte ställas upp som återtagande – eller 

äganderättsförbehåll i lika stor utsträckning som i jämförelse med bilar. Anledningen till detta är att 

det förekommer fler etablerade bilföretag på marknaden, vilka i många fall kan erbjuda en låg ränta, 

genom förmånliga avtal med en kreditgivare, för att förvärvaren ska ta lån via företaget. Eftersom 

båtar möjligtvis är billigare i inköp, tillsammans med att många båtar köps konsumenter emellan, 

kan detta leda till att lånen som förekommer har annan säkerhet än återtagande - eller 

äganderättsförbehåll i många fall, som exempelvis borgensman eller belåning av huset. De två 

sistnämnda leder möjligen till att banken inte kan kontrollera vilken specifik båt som lånet omfattar. 

Används återtagande – eller äganderättsförbehåll som säkerhet finns oftast nämnt vilken båt som 

förbehållet gäller i förhållande till tidigare nämnda säkerheter. Eftersom de flesta lånen möjligen 

sker med andra säkerheter än just dessa förbehåll är det svårare att hitta de båtar som är behäftade 

med skuld, vilket medför att det finns färre rättsfall på området.  

 

En annan tanke är att det förmodligen säljs fler bilar idag på marknaden i förhållande till båtar, 

vilket leder till att mängden rättsfall gällande båtar också är avsevärt mindre i jämförelse med bilar. 

 

Andra faktorer som kan ha betydelse gällande bristen på rättspraxis är också kostnadsmässiga, 

eftersom det stadgas i 18 kap. 5 § RB att den förlorande parten i målet ska betala motpartens 

rättegångskostnader, vilket leder till att rättsliga metoder som domstolsprövning inte används i lika 

omfattande utsträckning för båtar, som i jämförelse med bilar. Anledningen är att bilar ofta är dyrare 

än båtar, vilket medför att kostnaderna av en förlorad båt och en eventuell förlorad rättsprocess, inte 

överstiger rättegångskostnaderna och den relativt tidskrävande domstolsprocess som är vanligt 

förekommande.       
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En ytterligare anledning som kan påverka bristen på rättspraxis, är att många tvister gällande båtar 

inte kan hänskjutas till ARN
83

 för avgörande, eftersom den bara behandlar situationer som 

uppkommer mellan näringsidkare och privatperson, och således inte privatpersoner emellan
84

.      

 

En avslutande orsak som kan förklara bristen på rättspraxis är att, ett stort antal båtar och 

båtmotorer som årligen stjäls, försvinner ut ur landet på mindre än ett dygn där de säljs vidare eller 

återkommer till Sverige modifierade, vilket medför att egendomen är ytterst svår att finna.
85

  

 

4.1.4 Lagändring - Skärpt aktsamhetskrav för god tro 

 

År 1999 skärpte riksdagen aktsamhetskraven för godtrosbedömningen. Genom lagändringen från 

”inte borde insett” till ”inte borde misstänkt” ändrades godtrosbedömningen utifrån att det ställdes 

högre krav på förvärvaren. Frågan är om regeringen fick ut den effekt som den ville åstadkomma 

med lagändringen enligt prop. 1997/98:168. Vilken effekt lagändringen medförde kommer denna 

framställning analysera mer omfattande i kommande analysavsnitt. 

 

En annan omständighet som vikt bör läggas vid, är att det förekommer ett större aktsamhetskrav av 

näringsidkare som arbetar i den bransch som förvärvet berör. Överlag ställs det högre krav på 

näringsidkare än på privatpersoner för att kunna göra ett godtrosförvärv, vilket det också har 

redogjorts för tidigare. För att exemplifiera detta från rättsfallen som det redogörs för, är NJA 1995 

s 337 ett tydligt sådant. Rättsfallet visar på att det måste ställas högre krav av aktsamhet från 

Skanska Trading, med tanke på att företaget är näringsidkare och att de dessutom handlar med 

maskiner som fallet berör, dagligen. HD gör då en korrekt bedömning i förhållande till tidigare 

instanser att företaget ska anses vara i ond tro, beroende på att de har större kunskap om rådande 

marknadspriser.     

  

Godtrosbedömningen överlag är ett komplext område för rättstillämparen, vilket också påvisas i de 

rättsfall som behandlas i denna framställning. Rättsfallen, NJA 1995 s 633, T 5081-99, NJA 2004 s 

502 och NJA 2006 s 45, anvisar att de tidigare instanserna i dessa fall inte har samma uppfattning 

gällande godtrosbedömningen som HD har. Men i de resterande fallen som denna framställning 

berör, är alla instanser eniga i sin bedömning.  

 

Gällande godtrosbedömningen överlag för båtar och motorer ställs höga krav på förvärvaren för att 

denne ska anses vara i god tro, vilket tydliggörs av rättsfallen innan lagändringen. Även om 

lagändringen enligt lagstiftaren skulle skärpa aktsamhetskraven för godtrosförvärv, ska det 

klargöras att det redan innan lagändringen ställdes höga krav av aktsamhet på förvärvaren gällande 

båtar och annan oregistrerad egendom, vilket påvisas i rättsfallen som behandlas innan lagändringen 

1999.  

 

4.1.5 Undersökningsplikten  

 

Efter lagändringen underlättar det för domstolen att genom bevisning visa på vad en förvärvare 

borde ha misstänkt objektivt sett. Här kan en jämförelse med straffrätten göras och domstolens 

uppsåtsbedömning av ett rättsfall. Det kan för domstolen vara enklare att bevisa ett 

likgiltighetsuppsåt
86

 än ett avsiktsuppsåt
87

 hos gärningsmannen, då det tidigare syftar till objektivt 
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 ARN är en särskild statlig myndighet och deras beslut har endast den karaktären att de är rekommendationer och har 

således ingen rättslig verkställbarhet. Mer om ARN och dess verksamhet kan läsas i Bernitz, a.a. 129 f.  
84

 Gällande vilka tvister som nämnden kan pröva, se myndighetens webbplats, www.arn.se. 
85

 http://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.1778687-batmotorer-stjals-i-rekordfart Senast kontrollerad 2013-08-03 
86

 Likgiltighetsuppsåt förklaras med att gärningsmannen har varit likgiltig inför lagen, vilket betyder att personen i fråga 

visste vad avsikten med handlingen skulle innebära för t.ex. offret. 

http://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.1778687-batmotorer-stjals-i-rekordfart
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iakttagbara händelser och det senare riktar sig till subjektiva företeelser hos gärningsmannen. 

Regeringens syfte med ändringen var att åskådliggöra att om det inte varit möjligt för förvärvaren 

att undersöka egendomen, så ska förvärvaren inte anses vara i god tro, om det går att påvisa minsta 

misstanke om att överlåtaren inte var den rättmätige ägaren. Vidare kan en slutsats dras att alla 

omständigheter som visar på misstanke, att allt inte står rätt till, ska utesluta ett godtrosförvärv. När 

en högre grad av misstänksamhet kan påvisas mot överlåtaren, krävs det ytterligare 

undersökningsplikt av förvärvaren för att kunna göra ett godtrosförvärv.       

 

En annan faktor som har stor påverkan på undersökningspliktens omfattning är om egendomen 

betraktas vara av känslig art. Hovrätten uttalar sig i fallet T 5081-99 att båtmotorer överlag 

klassificeras som stöldbegärlig egendom samt att de är lätt att omsätta. Detta får till följd att 

båtmotorer liksom fritidsbåtar kräver en långtgående undersökningsplikt vid ett förvärv. Ett 

kännetecken på att en egendomstyp är känslig är som berört tidigare att egendomen ofta är behäftad 

med återtagande – eller äganderättsförbehåll.   

 

Andra faktorer som står i relation till hur omfattande undersökningsplikt som behöver tillgodoses är 

årsmodell och pris på egendomen. Angående årsmodell på egendomen så kan det antas att ju nyare 

den är, desto färre ägare borde förekomma på egendomen, vilket leder till att kontakten med tidigare 

ägare förenklas. Motsatsvis finns det ofta fler ägare att kontakta på en äldre egendom. Denna 

redogörelse borde leda till att ju fler ägare som förekommit på egendomen, medför att 

undersökningsplikten gällande tidigare ägare försvåras. Gällande prisets relation till 

undersökningsplikten så kan detta härledas till tidigare stycke och redogörelsen om känslig 

egendom. Är priset högt för egendomen, leder det till att denna betraktas som känslig egendom, 

vilket kräver en långtgående undersökningsplikt.  

 

Genomgående i framställningen har undersökningsplikten varit i fokus eftersom den är en viktig 

aspekt i godtrosbedömningen. Som tidigare har nämnts ställs det högre krav gällande 

undersökningsplikten för en näringsidkare i förhållande till en privatperson, men även näringsidkare 

som förvärvar egendom av en annan näringsidkare har större undersökningsplikt än vad som gäller 

för privatpersoner. Ett exempel på detta är fallet NJA 1995 s 337, där Skanska Trading handlade av 

en näringsidkare i samma bransch, vilket bidrog till att domstolen krävde en större 

undersökningsplikt hos förvärvaren. Detta rättsfall medförde att det än idag alltid krävs en grundlig 

undersökning när förvärv sker mellan näringsidkare i samma bransch. Även applicerat på fallet 

fritidsbåtar, krävs det alltid en grundligare undersökning gällande privatpersoner och näringsidkare 

emellan. Ett annat rättsfall är NJA 2006 s 45 där det krävdes omfattande undersökning av 

näringsidkaren Råsunda bilcenter AB eftersom det hade förekommit ett flertal överlåtelser under 

kort tid före förvärvet. I detta fall har Råsunda brustit gällande undersökningsplikten med hänsyn 

tagen till att näringsidkare åläggs ett större aktsamhetskrav. Råsunda kontaktade inte den 

ursprunglige ägaren M.J i detta fall, vilket resulterar i att undersökningsplikten varit mycket 

bristfällig från näringsidkaren. 

 

Gällande näringsidkare emellan har det konstaterats i rättsfallen att oavsett om det inträffat en 

mängd affärer mellan dem tidigare, så krävs alltid en ny omfattande undersökningsplikt vid varje 

förvärv.
88

     

 

Beträffande lagändringen 1999 och de ändrade aktsamhetskraven gällande godtrosbedömningen, 

har ingen större förändring konstaterats gällande näringsidkares omfång av undersökningsplikt. 

Näringsidkarens undersökningsplikt har oavsett lagändringen alltid varit lika omfattande p.g.a. att 
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 Avsiktsuppsåt innebär att gärningsmannen begår brottet men med annan avsikt än vad som sker.  
88

 Jfr NJA 2005 s 502 där företagen tidigare hade gjort omfattande affärer men detta hjälpte inte utan en grundlig 

undersökningsplikt ska göras vid varje förvärv.  
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de har kännedom om branschen de befinner sig i, vilket medför att de har kunskap om rådande 

marknadspriser. För att visa på detta resonemang kan en jämförelse dras mellan rättsfallen NJA 

1995 s 337 och NJA 2006 s 45. I det första fallet som bedömdes innan lagändringen framkommer 

omständigheterna att det ställs ett högt krav på aktsamhet, vilket leder till en långtgående 

undersökningsplikt, av Skanska Trading för att överhuvudtaget kunna göra ett godtrosförvärv. För 

att jämföra detta fall med NJA 2006 s 45 så kan det även i detta fall dras en parallell till att det krävs 

en långtgående undersökningsplikt gällande Råsunda bilcenter AB, eftersom de dagligen upprättar 

köp inom branschen. Näringsidkarens undersökningsplikt tillika de högt ställda aktsamhetskraven 

har inte förändrats i och med lagändringen, utan har alltid varit högt ställda. 

 

Angående undersökningsplikten mellan privatpersoner är den inte lika sträng som hos en 

näringsidkare som är yrkesverksam i branschen, men fortfarande av den arten att det krävs en 

grundlig undersökningsplikt för att kunna göra ett godtrosförvärv. Beträffande undersökningsplikten 

vid köp av bilar och andra fordon som finns registrerade i ett register hänvisar kraven genom praxis 

att dessa register måste undersökas för att undersökningsplikten ska vara fullgjord. Gällande 

undersökningsplikten emellan privatpersoner ska även överlåtelsekedjan undersökas så långt som 

den rimligtvis bör kontrolleras med hänsyn till att kunna försäkra sig om att överlåtaren är den 

rättmätige ägaren. Hur långt detta bör undersökas får klargöras utifrån en bedömning ”in casu”. 

Vitalt angående undersökningsplikten är att hänsyn ska beaktas till de rekvisit som stadgas i 2 § 2 st. 

GFL och som behandlas i kapitel 2 i denna framställning.   

 

Intressanta rättsfall beträffande undersökningsplikten är T 5081-99 och NJA 1988 s 243. I rättsfallet 

T 5081-99 ansåg TR att förvärvaren hade gjort det som krävdes genom att kontrollera id-kort samt 

att dessa uppgifter stämde med köpeavtalet medan HovR ansåg att det var möjligt att vidta 

ytterligare åtgärder som exempelvis kontrollera med larmtjänst och polis, att motorerna inte var 

anmälda stulna. En intressant parallell att företa sig här, är att jämföra detta rättsfall med NJA 1988 

s 243, där undersökningsplikten inte var lika krävande eftersom det dömdes innan GFL trädde i 

kraft. Jämförelsen som kan dras gällande detta rättsfall är att fallet möjligtvis hade fått en annan 

utgång om bedömningen gjorts enligt GFL, och ” e contrario” att rättsfallet som dömdes enligt 

GFL, hade bedömts vara i god tro utan lagstiftningen. Slutsatsen som kan dras är att GFL:s 

verkställande fick konsekvenser gällande godtrosbedömningen. 

 

Ett annat intressant rättsfall gällande undersökningsplikten är NJA 2004 s 633 där en ung köpare 

hade förvärvat en stulen moped. Köparen hade uppfyllt de krav som lagstiftaren ställde på denne, 

genom att kontakta polis och förvissa sig om att mopeden inte var stulen, förvärvaren kontrollerade 

även överlåtarens identitet, vilket medförde att TR ansåg att ett godtrosförvärv var uppfyllt enligt 

kraven. Men som behandlats tidigare i denna framställning hade inte undersökningen någon 

betydelse gällande omfattningen, eftersom stöldgods inte går att godtrosförvärva. Detta rättsfall är 

intressant ur den aspekten att undersökningsplikten uppfyllde de krav som lagstiftaren framhävde, 

vilket medförde att rättsfallet säkerligen hade fått en annan utgång om lagen gällande 

godtrosförvärv av stöldgods inte vunnit laga kraft vid denna tidpunkt.  

 

Angående undersökningsplikten är rättsfallet 1988 s 243 ett fall som trots att det avgjordes innan 

GFL trädde i kraft, än idag vägledande för domstolarna. Omfattande ändringar har förekommit i 

samband med den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1999. Laila Zachariasson, professor i 

civilrätt, yttrade att eftersom undersökningsplikten var så lågt ställd innan GFL:s tillkomst, hade 

detta rättsfall troligtvis bedömts annorlunda med GFL som grund. Fallet förde dock med sig vissa 

kriterier som används än idag, som exempelvis ett uttalande om att bilar inte går att jämföra med 

båtar beträffande undersökningsplikten.  

 

Angående privatpersonernas undersökningsplikt vid en jämförelse före och efter lagändringen kan 

det urskiljas att det gällande undersökningspliktens omfattning förekommit en utveckling från 
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rättsfallet NJA 1988 s 243 till NJA 2006 s 45. Beträffande rättsfallet NJA 1988 s 243 krävdes ingen 

större undersökningsplikt av Ingvar, utan hänsyn togs till om priset stod i proportion till båtens 

skick och att det inte gick att jämföra båtar och bilar gällande undersökningsplikten p.g.a. 

avsaknaden av ett båtregister. Ett annat rättsfall som bedömdes tiden mellan ovanstående fall är 

NJA 1993 s 206. Där krävdes en mer långtgående undersökningsplikt än i rättsfallet NJA 1988 s 

243 då Finans-Skandic inte hade åstadkommit Gota projektfinans någon skada, vilket medförde att 

Finans-Skandic kunde bedömas vara i god tro. Finans-Skandic hade inga större aktsamhetskrav på 

sig i och med den bristfälliga undersökningsplikt som förekom. Trots att Finans-Skandic bedömdes 

i god tro är det anmärkningsvärt att domstolen inte påpekade bristen att inte kontrollera överlåtaren, 

Vågbrytarna Trading, mer ingående, då dessa var näringsidkare, vilket borde medfört ett större 

aktsamhetskrav hos Finans-Skandic. Gällande rättsfallet NJA 2006 s 45 bedömdes Råsunda 

bilcenter AB inte ha gjort ett godtrosförvärv, då företaget som är en näringsidkare har ett större 

aktsamhetskrav än privatpersoner. I detta rättsfall påvisar domstolen tydligt att beträffande nya 

lagändringen krävs ett långtgående aktsamhetskrav, vilket i detta fall leder till att varken Råsunda 

bilcenter AB eller tidigare överlåtare kan bedömas vara i god tro.  

 

Vid förvärv av bilar förenklas undersökningsplikten med hjälp av de register som kan undersökas 

gällande tidigare ägare och om återtagande – eller äganderättsförbehåll finns upprättat, men även 

annat som kan vara av vikt vid en kontroll för att kunna upptäcka eventuella brister hos överlåtaren. 

Det finns idag inget obligatoriskt register för båtar, mer än för de båtar eller fartyg som avses i 

avsnitt 2.3.10 ovan. Beträffande fritidsbåtar saknas som tidigare nämnts ett befintligt register.    

 

4.1.6 Undersökningsplikten vid förvärv av fritidsbåt 

 

Gällande undersökningsplikten vid förvärv av fritidsbåtar förekommer vissa faktorer som måste 

beaktas. Som har berörts tidigare kan båtar inte jämföras med bilar avseende undersökningsplikten. 

Båtar och bilar har liknande utmärkande egenskaper med hänsyn tagen till att de båda är känslig 

egendom som kräver en långtgående undersökningsplikt.     

 

Gällande fritidsbåtar har det konstaterats att förvärvaren till en början ska beakta fartygsregistret, 

även om registret är frivilligt för fritidsbåtar. I de fall där båten är registrerad i fartygsregistret, 

underlättar situationen för förvärvaren att kontakta tidigare ägare och förse sig med relevant 

information för att kunna upptäcka eventuella brister hos överlåtaren. Även om fartygsregistret är 

frivilligt för fritidsbåtar är det trots allt hög relevans att kontrollera registret.     

 

Även om fritidsbåten inte förekommer i fartygsregistret ska förvärvaren ta kontakt med tidigare 

ägare. Detta kan ske genom att kontrollera överlåtaren noggrant och därefter kontakta ägare i 

överlåtelsekedjan. Ytterligare åtgärder som förvärvaren ska begära är att ta del av senaste 

köpekontraktet eller annan dokumenterad köpehandling, såsom kvitto.   

 

Den största delen beträffande undersökningsplikten för fritidsbåtar är som i många andra fall att 

iaktta priset på egendomen. Som förvärvare bör rådande marknadspriser kontrolleras för att inte 

förvärva en fritidsbåt som befinner sig på en prisnivå långt under marknadsvärdet. Priset kan, om 

det är avsevärt lägre än marknadspris, öka risken för att inte bedömas vara i god tro, om det skulle 

visa sig att överlåtaren inte var rätt ägare, eller behörig att sälja båten.    

 

Fritidsbåtar och tillhörande båtmotorer ska alltid granskas separat för att säkerställa att dessa inte är 

stulna eller utgör säkerhet för en skuld, vilket också är viktigt för att fullgöra den 

undersökningsplikt som bör förekomma för att göra ett godtrosförvärv. 

 

I övrigt har det konstaterats att det likt bilar krävs en mer omfattande undersökningsplikt ju dyrare 

fritidsbåten är. Detta är ett antagande som förekommit beroende på att dyra fritidsbåtar ofta är 
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behäftade med återtagande – eller äganderättsförbehåll. 

 

4.1.7 Införande av fritidsbåtsregister  

 

En faktor som försvårar undersökningsplikten på fritidsbåtar och även leder till bristen på 

rättspraxis, är att det saknas ett komplett register där alla fritidsbåtar ska vara registrerade. Det finns 

omständigheter som talar för och emot ett båtregister, vilket det redogörs för nedan. 

 

År 1989 existerade ett obligatoriskt fritidsbåtregister vilket dock avskaffades 1992. Motiveringar till 

avskaffandet var att båtregistret inte ansågs fungera med finansieringen. Det huvudsakliga skälet till 

att registret avskaffades var att kostnaderna översteg intäkterna, vilket orsakades av att antalet 

registrerbara fritidsbåtar missbedömdes, och att årsavgiften följaktligen resulterade i en lägre avgift 

än rimligt. Förslag har framkommit i olika motioner till hur denna fråga ska behandlas, en årlig 

avgift eller en skatteavgift, är exempel på lösningar som har lyfts fram.  Det finns ett riksdagsbeslut 

gällande ett obligatoriskt båtregister från 1995, detta beslut har än idag inte verkställts.
89

 

 

En omständighet som talar för ett återinförande av fritidsbåtregister, skulle kunna vara att det blir 

lättare att upptäcka båtar -och motorstölder, vilket underlättar för sjöpolis och kustbevakning vid 

brottsbekämpning. 

 

En annan faktor som talar för ett införande av ett fritidsbåtregister är att ca 90 % av alla bilstölder 

som förekommer kan lagföras genom att det finns ett obligatoriskt bilregister där bilarna går att 

efterlysa, gentemot båtstölder där endast 25 % av stölderna lagförs, utan ett befintligt båtregister. 

Åtanke bör finnas angående hur många båtstölder som möjligtvis skulle kunna lagföras med ett 

obligatoriskt båtregister.
90

 

 

Ovanstående siffror pekar i riktning mot att ett fritidsbåtregister möjligtvis borde införas. När 

siffrorna tydliggör vilka skillnader ett register för med sig angående brottsbekämpning, borde detta 

vara ett starkt argument till ett införande.  

 

En annan faktor som skulle motivera ett införande av fritidsbåtregister är att det inte är konsekvent 

att husbilar, husvagnar och bilar är skattebelagda men inte fritidsbåtar som är av samma karaktär.     

 

Ytterligare en omständighet som talar för ett införande av fritidsbåtregister är att ett register skulle 

ha brottsförebyggande effekt. Om ägaren av en båt är identifierbar, leder det till att båten möjligen 

är mindre intressant och stjäla.   

 

En nämnvärd faktor som möjligen pekar i riktning för ett införande av fritidsbåtregister, är den att 

avsaknaden av ett tillförlitligt register faktiskt kan göra det enklare att godtrosförvärva, eftersom det 

inte finns någon enkel plats att vända sig till för att undersöka egendomen och ägaren. Ett intressant 

tillägg är om inte denna situation är en motsägelse till vad lagstiftaren ville uppnå, med att göra det 

svårare att godtrosförvärva efter lagändringen 1999. 

 

Ett annat förhållande som skulle tala emot ett införande av fritidsbåtregister är den mängd av 

motioner
91

  som skrivits angående ett införande av fritidsbåtregister. Än idag har ingen omfattande 

utredning utförts, med undantag från den som verkställdes i och med det fritidsbåtregister som togs 

i bruk 1989. Skälen till att det trots en mängd utredningar inte införts ett båtregister kan vara många. 
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En orsak kan bero på att lagstiftaren har svårt att se hur registret ska kunna finansieras i längden. En 

annan påverkande faktor kan vara problemet att fånga alla båtägare att registrera sig i ett båtregister, 

även om registret skulle vara obligatoriskt.  

 

Ytterligare en faktor som påverkar ett införande negativt är att genomsnittsfamiljen kan äga ett 

flertal fordon som är skattepliktiga, vilket möjligen kan mynna ut i att båtanvändandet minskar vid 

ett eventuellt införande av fritidsbåtsregister med tillhörande båtskatt.     

 

4.1.8  Helhetsbedömningen 

 

I en helhetsbedömning beaktas samtliga omständigheter i det aktuella fallet. Undersökningsplikten 

och dess rekvisit i 2 § 2 st. GFL, är bara en aspekt som hänsyn bör tas till i godtrosbedömningen. En 

annan faktor av särskild vikt i helhetsbedömningen är bevisbördan i det aktuella fallet som bedöms. 

I praxis och förarbeten uttrycker rättstillämparen att bevisbördan ska föreligga hos den part som 

påstår en viss omständighet i fallet, vilket är i enlighet med vanliga processrättsliga regler i 

civilprocesser.
92

   

 

När undersökningsplikten och bevisbördans placering är utredd, har rättstillämparen i uppgift att 

bedöma huruvida de omständigheter som är framlagda, på något sätt kan göra gällande att 

förvärvaren inte borde ha misstänkt överlåtarens bristande förfoganderätt.       

 

Även om förvärvaren efter en helhetsbedömning inte anses ha åstadkommit ett godtrosförvärv, finns 

det åtgärder att klarlägga för förvärvaren gentemot överlåtaren. Detta gäller oavsett om förvärvaren 

har köpt en fritidsbåt av en näringsidkare eller privatperson.   

 

Även om förvärvaren har förlorat den rättsliga processen gällande fritidsbåten, kan denne hänvisa 

till rättsligt fel i varan. Rättsligt fel kan användas när förvärvaren anser sig ha förvärvat en båt av en 

överlåtare som inte ägde rätt att förfoga över denne. Förvärvaren kan exempelvis yrka på 

skadestånd gentemot överlåtaren.
93

 De regler som förvärvaren kan lägga fram är att tillämpa 41 § 

Köplagen och 21a § Konsumentköplagen.
94

 Det är med utgångspunkt i det sagda svårt att avgöra 

om en privatperson, för att ha bäst rätt få behålla egendomen efter en förlorad rättstvist, ska föregå 

köpet hos en annan privatperson, eller om det säkrare att utföra köpet hos en näringsidkare. Om 

köpet begås hos en privatperson, kan det vara komplicerat att rikta anspråk mot en säljare som inte 

går att kontakta, eller att säljaren har bristande betalningsförmåga. Köparen står i denna situation för 

en ansenlig del av risken vid köpet. Med dessa omständigheter i åtanke kan det vara av värde att 

istället handla av en näringsidkare, vilken köparen är sakrättsligt skyddad mot köpet, om båten inte 

är stulen eller behäftad med ett återtagande - eller äganderättsförbehåll. Även om köparen i denna 

situation skulle förlora äganderätten till båten, står möjligen näringsidkaren för en betydande del av 

risken vid köpet, eftersom denne först måste betala ut ersättning till köparen och därefter rikta 

anspråk mot överlåtaren.  

 

Utöver att KKL är tillämplig beträffande köp mellan privatpersoner och näringsidkare, är lagen 

dessutom tillämpbar gällande förmedlingsköp enligt 1 § 2 st. KKL. Den vanligaste formen av 
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 Se avsnitt 2.3.5 för exempel på var bevisbördan kan befinna sig.  
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 Vad du som förvärvare och har förlorat äganderätten mer kan vidta för rättsliga åtgärder mot säljaren finner du i 
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lagstiftning. Bernitz, a.a. s. 100 ff. 
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förmedling är när en näringsidkare via en fullmakt, företräder en privatperson vid försäljning, 

vilken leder till att privatpersonernas situation stärks, i jämförelse med att sälja båten personligen. 

En annan form av förmedling som kan tillämpas inom KKL är auktionsköp, men det ska då tydligt 

framgå att auktionsfirman företräder en säljare och klart anger att firman är en förmedlare. KKL kan 

dessutom vara tillämpbar för vissa fall av omfattade mäklarsituationer, där det tydligt framgår att 

mäklaren agerar rådgivare vid kontraktskrivning. Upplägget sker genom att förmedlaren tar en 

procent av köpeskillingen från säljaren, för att hjälpa denne att sälja båten, utan att försäljningen 

sker mellan två privatpersoner. Förmedlaren kan endera som nämnts ovan ta ut en procent på 

köpskillingen efter affär, eller efter att ha hittat en köpare, köpa båten av säljaren. 

 

4.1.9 Särskilda komplikationer vid stulna fritidsbåtar 

 

Lagändringen 2003 verkställde riksdagen för att det inte skulle vara möjligt att godtrosförvärva 

stulen egendom. Vid sådana godtrosförvärv ska den ursprunglige ägaren ha rätt att vindicera tillbaka 

egendomen, om denne inom sex månader kräver tillbaka egendomen från förvärvaren. Förvärvaren 

kan således inte tillämpa exstinktionsprincipen på stöldgods.  

 

Ett exempel som tydliggör lagändringens genomslagskraft är NJA 2004 s 633. En ung förvärvare 

hade köpt en moped och tillgodosett alla uppställda kriterier för att förvissa sig om att mopeden inte 

var stulen. Förvärvaren hade med stor sannolikhet ha bedömts gjort ett godtrosförvärv i denna 

situation, om denna lagändring inte hade ägt rum. TR dömde trots denna lagändring att den unga 

förvärvaren ansågs ha företagits ett godtrosförvärv. Högre instanser bedömde dock enligt 3 § GFL, 

att mopeden skulle vindiceras till försäkringsbolaget som hade övertagit äganderätten.   

 

Rättsfallet tydliggör vilken genomslagskraft lagändringen fått sedan dess tillkomst. Frågan i 

ovanstående fall kan riktas mot, av vilken anledning TR tillämpade den bedömning som gjordes. En 

tanke kan ha varit att domstolen ville nå ett slut som ansågs som materiellt godtagbart. Exempel på 

andra rättsfall där domstolen blivit föremål för liknande fråga, beträffande ”formell eller materiell 

rättvisa” är fallen NJA 1977 s 717 och NJA 1988 s 408. Rättsfallet NJA 1977 s 717 berör en 

konflikt mellan två personer, angående vem som har bäst rätt till en bil. Rättsfallet NJA 1988 s 408 

handlar istället om huruvida en försäkring ska betalas ut, gällande en stöld i en bil. Domstolen ställs 

dagligen för en mängd differentierade situationer, vilket tydligt uttrycks av ovanstående fråga, om 

”formell och materiell rättvisa”, i sin bedömning.  

 

Med detta i åtanke är det av särskild vikt att hänsyn bör tas till bilaga ett och tre nedan för att 

undvika dessa situationer. Dessa bilagor innehåller en kontrollista och en överblick av hur motor- 

och skrovnummer bör vara utformade, vilket underlättar för förvärvaren att kunna upptäcka fel och 

brister hos överlåtaren. Utkast till standardavtal bör också tillämpas för att maximera möjligheterna 

för förvärvaren att upptäcka överlåtarens bristande förfoganderätt. 

 

4.2 Slutdiskussion   
  

Problemet kring denna uppsats ämnesval har varit den komplicerade förståelse som finns över vilka 

krav som ställs för att göra ett godtrosförvärv. Anledningen till valet av ämne grundades framförallt 

på att området saknade en tydlig framställning riktad mot fritidsbåtar, vilket medförde att denna 

uppsats skrevs för att klargöra det rättsläge som finns, till en hjälp för den intresserade allmänheten. 

Båtar har ett register, fartygsregistret
95

, problemet finns för de båtar som är kortare än 5 meter långa 

och som inte används yrkesmässigt, där det inte råder obligatoriskt registreringskrav. 

Undersökningsplikten av fritidsbåtar leder till att registret inte kan anses vara tillförlitligt, eftersom 

en förvärvare inte kan lita på att båten som förvärvet avser finns registrerat där. Även om detta 
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register inte är obligatoriskt för fritidsbåtar ska det göras gällande att registret ändå tillmäts stor vikt 

att kontrollera för att kunna anses vara i god tro.     

 

Ändringen från ”inte borde ha insett” till ”inte borde ha misstänkt” som verkställdes 1999 har 

medfört stora konsekvenser gällande undersökningspliktens omfattning. En slutsats är att de förvärv 

som sker privatpersoner emellan har haft de största konsekvenserna beträffande 

undersökningspliktens omfattning. En annan slutsats som kan redogöras är att lagändringen 

medförde att domstolen kunde tillämpa lagen utifrån vad förvärvaren objektivt borde ha misstänkt. I 

stora drag kan detta förklaras med att minsta lilla misstanke mot överlåtarens förfoganderätt ska 

utesluta ett godtrosförvärv. Gällande förvärv näringsidkare emellan har undersökningsplikten inte 

påverkats avsevärt utan det har tidigt stadgats att däremellan ska alltid en grundlig kontroll utföras 

oavsett tidigare transaktioner. Beträffande undersökningspliktens omfattning vid förvärv mellan 

privatpersoner och näringsidkare har det fastställts att ingen undersökningsplikt från 

privatpersonens sida, behöver förekomma vid förvärv i reguljär handel. Förvärvaren ska dock ha i 

åtanke att lagändringen 2003 medförde att det inte går att godtrosförvärva stulen egendom. Detta 

leder till att om en privatperson förvärvar en stulen fritidsbåt i reguljär handel, förlorar förvärvaren 

äganderätten till egendomen, om den ursprunglige ägaren ger sig till känna inom sex månader från 

det att denne fick, eller antas ha fått kännedom om var båten befann sig.  

 

Vid en jämförelse båtar och bilar emellan och antalet uppklarade brott finns det en tydlig 

redogörelse att 90 % av alla bilstölder kan lagföras p.g.a. det befintliga bilregister som finns, medan 

endast 25 % av båtstölderna klaras upp, och det utan ett befintligt och obligatoriskt båtregister. 

Författarna till denna framställning redogör för att dessa fakta borde tyda på att ett båtregister måste 

upp till diskussion igen för att i framtiden kunna lagföra mer båtstölder men framförallt för att 

underlätta för förvärvaren och dess undersökningsplikt gällande fritidsbåtsförvärv.  En annan faktor 

som är avgörande kring ett införande av ett fritidsbåtsregister är den anledning att förvärvaren har 

problem att fastställa den gräns som förekommer mellan ond och god tro.  Ett register skulle 

underlätta avsevärt för att ge förvärvaren en bättre chans till att förstå vilka krav som ställs gällande 

dennes undersökningsplikt.    

 

Angående bristen på rättspraxis på den specifika egendomen fritidsbåt kan en slutsats dras att 

många båtar och båtmotorer stjäls och ofta försvinner utomlands, vilket leder till att dessa 

egendomstyper sällan återfinns. Denna anledning är en stor bidragande orsak till bristen på 

rättspraxis inom området. En annan omständighet som huvudsakligen bidrar till bristen på 

rättspraxis och kan härledas till siffrorna ovan gällande uppklarade brott, är avsaknaden av ett 

obligatoriskt fritidsbåtsregister. Om 90 % av bilstölderna idag klaras upp med hjälp av ett befintligt 

bilregister medan endast 25 % av båtstölderna lagförs, utan ett obligatoriskt båtregister, kan en 

slutsats konstateras att utan ett obligatoriskt register för båtar kommer bristen på rättsfall i framtiden 

fortsättningsvis förekomma. Denna teori förstärks vid en jämförelse av mängden rättsfall som 

avgörs i domstol gällande bilar kontra båtar. En slutsats som kan fastställas av följande diskussion 

är att bristen på rättspraxis förekommer av den anledningen att utan ett obligatoriskt 

fritidsbåtsregister kan undersökningsplikten försvåras för förvärvaren, vilket i slutändan medför att 

denna brist på rättsfall existerar. Även om ett obligatoriskt register kan försvåra 

undersökningsplikten för förvärvaren, kan det vara enklare för en förvärvare att göra ett 

godtrosförvärv utan ett obligatoriskt fritidsbåtsregister, av samma anledning. Om ett uteblivit 

fritidsbåtregister förenklar ett godtrosförvärv för förvärvaren, betyder det i samma mening att 

lagstiftaren motsäger sig den lagändring som verkställdes 1999. Denna tes påvisar den komplexitet 

området besitter. 

 

Ett båtregister skulle förmodligen medföra att en båtskatt infördes likt bilar. Skatteområdet är 

författarna mindre insatta inom och berör därför inte denna fråga utförligt. Om ett bilregister har 

tillämpats under lång tid borde inget hinder finnas för att även ett båtregister skulle fungera 
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tillfredställande i längden. Skatteområdet är relativt komplicerat, vilket medför att frågan om 

båtskatt kräver en omfattande utredning.   

 

En annan faktor som är en viktig del gällande undersökningsplikten är den att förvärvaren måste 

bedöma riskerna i förhållande till prisnivån vid ett förvärv. Denna uppsats författare har under 

arbetsprocessen iakttagit att prisnivån spelar en stor roll avseende graden av aktsamhet hos 

förvärvaren. Om priset på fritidsbåten befinner sig på en nivå där förvärvaren vanligen finansierar 

sitt köp genom lån, som i sin tur leder till ett uppställt återtagande - eller äganderättsförbehåll, ökar 

följaktligen graden av undersökningsplikt vid förvärvet. Detta i jämförelse med om priset är lägre 

och att fritidsbåten har finansierats genom kontant hantering, vilket leder till att förvärvaren inte 

behöver beakta lika hög grad av aktsamhet. En förvärvare bör vara särskilt uppmärksam i de 

situationer där priset är avsevärt lägre än gällande marknadsvärde. Att kontrollera rådande 

marknadspriser är en viktig del att utföra gällande undersökningsplikten. Priset är oftast en 

avgörande parameter som driver förvärvaren till ett köp, vilket leder till att prisnivån kan ge 

förvärvaren en första anblick av misstänksamhet. Paradoxen är att köparen personligen söker det 

låga priset, vilket medför att denne ökar sitt risktagande ur sakrättslig synvinkel. Det är en synpunkt 

som köparen bör vara medveten om före köpet. 

 

En annan faktor utöver ovanstående finansiella omständigheter som påverkar undersökningspliktens 

omfattning är att modernare fritidsbåtar möjligen leder till att färre ägarbyten har förekommit i 

förhållande till en äldre båt där det förmodligen inträffat fler ägarbyten. Med detta i beaktande kan 

en slutsats möjligen dras att en nyare fritidsbåt är enklare att kontrollera ägarhistoriken på, i 

jämförelse med en äldre båt där fler ägarbyten förmodligen har förekommit. Hänsyn ska tas till att 

äldre båtar också kan ha haft ett mindre antal ägare, men det mer vanliga är att det förekommit fler 

ägarbyten på en äldre egendom.   

 

För att hjälpa förvärvaren att fullgöra sin undersökningsplikt gällande fritidsbåtar har en 

kontrollista
96

 upprättats till dennes hjälp, för att öka chanserna till att upptäcka eventuella brister 

hos överlåtaren. Kontrollistan är uppbyggd på information som konstaterats av praxis men även 

andra delar som underlättar för köparen, att inte förvärva en fritidsbåt som är stulen eller behäftad 

med skuld. Parallellt med praxis är det av stor vikt att kontrollera överlåtarens identitet. Identiteten 

måste stämma överens med vad som framgår av köpekontraktet
97

. Beträffande fritidsbåtar är det 

betydande att förvärvaren har en inblick i att läsa av förfalskade motor-och skrovnummer.
98

 Dessa 

nummer ska med fördel antecknas i eventuellt köpekontrakt. En viktig omständighet som praxis har 

konstaterat är att kontakt med tidigare ägare ska ske om det är möjligt.
99

 Om förvärvaren bestämmer 

sig för att köpa fritidsbåten efter noggranna kontroller måste ett lämpligt köpekontrakt upprättas.
100

   

 

För att säkerställa ett säkrare skydd mot om båten är stulen eller behäftad med skuld vid köpet är 

författarnas rekommendation att förvärvet sker av en näringsidkare för att minimera riskerna att 

köpa en fritidsbåt i ond tro. Skulle detta till trots föreligga kan konsumenten i detta fall tillämpa 21 

a § KKL och hävda rättsligt fel i egendomen, vilket leder till att konsumenten i slutändan kan rikta 

sanktioner
101

 mot näringsidkaren om förvärvaren skulle förlora äganderätten över båten. 

Näringsidkaren är sannolikt fortfarande aktiv och har något av värde, även om köparen förlorar 

äganderätten till båten. Som nämnts tidigare är KKL även tillämplig på förmedlingsköp, vilket 

                                                 
96

 Se kontrollistan i bilaga 1.  
97

 Ett exempel på köpekontrakt som kan användas finns i bilaga 2. 
98

 Exempel på hur dessa nummer ska se ut och hur förfalskningarna kan tydas finns i bilaga 3. 
99

 Jämför NJA 1995 s 337 där förvärvaren trots att det var innan lagändringen inte gjort tillräckliga ansträngningar att 

kontakta föregående ägare vilket gjorde att godtrosförvärv inte kunde anses föreligga.  
100

 Använd gärna vårt exempel på standardavtal i bilaga 2 eller i alla fall vissa delar av det för att försäkra er mot 

eventuella invändningar.  
101

 De sanktioner som finns stadgas i 23-32 §§ KKL.  
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pekar i riktning mot att privatpersoner ska ta hjälp av näringsidkare vid en försäljning, istället för att 

sälja båten personligen, för att stärka sitt eget skydd. 

 

Sker förvärv av fritidsbåt av en privatperson har förvärvaren liknande rätt att tillämpa rättsligt fel 

enligt 41 § KöpL, men denna måste då beakta vad som skrivs i köpekontraktet eftersom denna lag 

är dispositiv och kan avtalas bort. Vanligt i kontrakten mellan privatpersoner är att säljaren 

friskriver sig från ansvar, för fel och brister, genom att hänvisa till befintligt skick, vilket medför att 

chanserna minskar att kunna hävda rättsligt fel enligt 41 § KöpL mellan privatpersoner. Saken är 

som tidigare nämnts att säljaren kan vara svårare att få kontakt med, eller inte har 

betalningsförmåga, när det gäller köp mellan privatpersoner.   

 

Ytterligare bör det tilläggas att förvärvaren oftast står risken för köpet, ”caveat emptor”, när köpet 

sker av en privatperson, vilket betyder att det är dennes eget ansvar att säkerställa att egendomen 

motsvarar köparens förväntningar. I det ingår att göra en grundlig och aktsam undersökning för att 

tillförsäkra sig att överlåtaren har förfoganderätt av den egendom som överlåts. Som nämnts 

tidigare står näringsidkaren för en ansenlig del av risken gällande köp mellan privatpersoner och 

näringsidkare. Av denna anledning rekommenderar författarna att privatpersoner begår köpet hos en 

näringsidkare.  

 

Avslutningsvis är det svårt att konstatera var gränsen för att köparen ska anses ha uppfyllt sin 

undersökningsplikt går. Det är en mängd parametrar som spelar in. Bifogade listor i bilaga 1-3 utgör 

dock en hjälp i detta avseende. 
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5 Bilagor 

 

Bilaga 1    

 
Lista med kontrollpunkter vid köp av fritidsbåt 

 

Före köp av båt och/eller båtmotor ska alltid en undersökning göras för att kontrollera att 

egendomen inte är anmäld stulen. Om ett erbjudande verkar ekonomiskt fördelaktigt behövs extra 

noggrannhet iakttas. Det är säkrare att genomföra ett köp av en näringsidkare exempelvis en 

båtfirma, både tack vare konsumentskyddande regler i KKL och vad gäller undersökningsplikten, 

och därmed möjligheterna att göra ett godtrosförvärv. 

 

Följande checklista kan ge ökade möjligheter för att köparen ska anses ha uppfyllt sin 

undersökningsplikt. 

 

 En första indikator att fritidsbåten kan vara stulen är alltid priset. 

 

 Be om att få se säljarens körkort eller liknande legitimationshandling som styrker säljarens 

identitet. Var uppmärksam på att förfalskade handlingar förekommer. Det är också viktigt att 

identiteten stämmer överens med vad som framgår av köpekontraktet. Om säljaren inte är 

villig att lämna ut dessa uppgifter, är detta ett varningstecken för att avstå affären. 

 

 Ställ gärna följdfrågor till överlåtaren för att ytterligare kunna underrättas om brister hos 

överlåtaren. Tveksamma eller svävande svar utgör varningstecken. 

 

 Anteckna båtens skrovnummer (ska bestå av 14 tecken inkl. landsbeteckning) och 

motornumret och lär dig hur dessa ska se ut.
102

 Kontrollera därefter dessa med larmtjänst 

samt polisen.   

 

 Kontrollera även att båten är CE-märkt, vilket idag är ett krav för båtar mellan 2,5 meter - 24 

meter, och som säljs inom EU.
103

 Beteckningen är oftast placerad på gasreglaget.  

 

 Efterfråga ursprungstillbehör såsom exempelvis samtliga nycklar, servicebok och liknande 

handlingar för att följa båtens historik. 

 

 Ta reda på i vilket försäkringsbolag båten/motorn är registrerad i, för att kunna dubbelkolla 

uppgifter och följa historiken. 

 

 Granska säljarens behörighet till att få sälja båten, exempelvis fullmakt eller annan handling 

som intygar säljarens behörighet. 

 

  Ta om möjligt kontakt med föregående ägare och få klarhet i om båten är belastad med en 

kredit. Om kredit finns riskerar du som köpare att få betala denna, eller att säljaren återtar 

båten. Kontrollera med bankerna om det finns återtagande – eller äganderättsförbehåll 

upprättat på båten/motorn. Observera dock att bankerna inte kan se sinsemellan vilka 

återtagande – eller äganderättsförbehåll som är upprättade, så en köpare måste undersöka 

detta personligen med bankerna på marknaden. 

 

                                                 
102

 Hur dessa kan se ut kan ni få exempel på i bilaga 3.  
103

 Direktiv 94/25/EG. 
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Bilaga 2     
 

Utkast till standardavtal mellan privatpersoner vid köp av fritidsbåt    

Säljare 
Namn: Personnr. o Kontakt med tidigare säljare 

Adress:  Postnr. Ort: 

Telefon: Mobil: Legitimationstyp:  

o Körkort  

o ID-kort  

o Annat 

 

Köpare 
Namn: Personnr. o Kontakt med tidigare säljare 

Adress: Postnr: Ort: 

Telefon: Mobil: Legitimationstyp:  

o Körkort  

o ID-kort  

o Annat 

 

Båt och motor      
Fabrikat båt: Modell båt: Årsmodell båt: 

Serienummer båt:  o Nycklar  

 

o Servicebok 

o Instruktionsbok 

Fabrikat motor: Typ/antal HK: Årsmodell motor:  

Serienummer motor:  o Nycklar o Servicebok  

o Instruktionsbok 

Säljaren ansvarar för att båten och utrustningen är hans egendom, att de är fullt betalda och att det 

inte finns återtagande – eller äganderättsförbehåll som köparen inte har kännedom om. Vidare 

ansvarar säljaren för att båten och utrustningen vid försäljningen motsvarar vad som skrivs i detta 

kontrakt. Säljaren åtar sig att, på ett fackmässigt sätt och på egen bekostnad, före leverans åtgärda 

de brister som framgår i rutan nedan. De brister som köparen inte visar nedan kan denne inte rikta 

mot säljaren i ett senare läge.  

Brister: 

Vidare ska kontraktet innehålla plats var försäljningen ägt rum och vilken köpeskilling som är 

överenskommen.  

Kontraktet ska skrivas under av både köpare och säljare med ort och datum. Kontraktet ska skrivas 

under samtidigt som ovan nämnda uppgifter fylls i.    

Namnteckning 
Säljare Köpare Ort och datum 

Notera att som alltid är ett standardavtal just ett standardavtal, det sänker transaktionskostnaderna, 

men behöver alltid övervägas om det är anpassat till det enskilda fallet. 
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Bilaga 3 Motor- och skrovnummer samt CE-märkning       
 

Här nedan visas ett antal bilder på förfalskningar respektive korrekta nummer som kan vara till 

hjälp. 

    
 

Som ovan ska ett motornummer vara utformat för att förvärvaren ska känna sig förhållandevis trygg 

på att numret inte är en förfalskning.    

            
 

Bilden ovan till vänster visar en förhållandevis tydlig förfalskning av skrovnumret på en båt, vilket 

då ska undvikas. Numret ska bestå av 14 tecken inkl. landsbeteckning och inte 11 som förekommer 

på bilden.    

Till höger ovan framgår hur skrovnumret ska se ut, där de sista fyra siffrorna visar vilken månad 

och vilket år båten är tillverkad. Importerade båtar
104

 får sin märkning när de kommer in i landet, 

vilket medför att vilket år och månad båten är tillverkad inte går att utläsa på dessa. 

  

    
 

Detta är ett exempel på hur en båt kan CE-märkas på ett korrekt sätt.
105

  

                                                 
104

 Räknas de båtar som kommer in utanför EU.  
105

 Alla båtar som är mellan 2,5 m-24 m ska vara CE-märkta som ska säljas inom EU.  
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