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Sammanfattning 

Fastighetsförvärv har en stor betydelse som berör alla. Både Sverige och Kina tillämpar 

regeln om godtrosförvärv för att reglera äganderättsövergången i det fall överlåtaren är 

obehörig. I svensk rätt utesluts godtrosförvärv när vissa ogiltighetsgrunder av kvalificerad typ 

föreligger, trots att tredje man är i god tro. Kinesisk rätt har dock en annan formulering 

avseende regeln om godtrosförvärv. Problemet som uppstår är att tredje man antas vara i god 

tro om han/hon förlitar sig på fastighetsregistret. Om det finns förutsättningar för att 

säkerställa fastighetsregistrets tillförlitlighet är det en bra regel. Frågan är dock huruvida det 

föreligger sådana förutsättningar i kinesisk rätt som kan säkerställa fastighetsregistrets 

tillförlitlighet. Om så inte är fallet, blir fråga hur regeln om godtrosförvärv bör utformas. 

Sedan år 1979 har kinesiska lagstiftare påbörjat arbetet med att stifta en kinesisk civilrättsbalk 

och år 2013 inlämnades ett sådant lagförslag. Jag har för avsikt att utreda hur regeln om 

godtrosförvärv är utformad enligt det förslaget och om det finns lösningar i förslaget som kan 

säkerställa fastighetsregistrets tillförlitlighet. Om svaret är jakande, uppkommer frågan om 

sådana lösningar kan implementeras till gällande kinesisk rätt. Vidare har uppsatsen behandlat 

regeln om godtrosförvärv i svensk rätt. Samma frågeställning som för förslaget gäller även 

vid utredning av svensk rätt. Syftet med denna utredning av förslaget till ny civilrättsbalk och 

svensk rätt är att se hur regeln om godtrosförvärv bör utformas så att rättssäkerheten 

säkerställs.  

 

Utöver regeln om godtrosförvärv finns det även en liknande regel, den om dubbeldisposition, 

som har betydande roll vid bestämning av äganderätt vid fastighetsförvärv. Svensk rätt gör en 

distinkt skillnad mellan regeln om godtrosförvärv och regeln om dubbeldisposition och det 

finns en tydlig reglering avseende tillämpning av regeln om dubbeldisposition. Däremot 

saknas en sådan regel i kinesisk rätt. Jag har för avsikt att utreda vad som gäller för kinesisk 

rätt beträffande situationer då dubbeldisposition blir aktuellt samt utreda hur en regel om 

dubbeldisposition skulle kunna utformas i kinesisk rätt.  
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Inledning  

1.1 Bakgrund och problem 

Fastighetsköp har en stor plats i vårt samhälle och det har särskild inverkan på en individs liv, 

med tanke på de stora värden som ofta är inblandade. Även om det inträffar färre stölder, 

bedrägerier och annan brottslighet beträffande fast egendom i jämförelse med lös egendom, 

uppstår det ett stort problem för en fastighetsförvärvare att kunna säkerställa att säljaren är rätt 

ägare.1 Det finns således en osäkerhet angående förvärvets giltighet mot rätt ägare. 

Exempelvis då en förvärvare förlitar sig på uppgifter från ett fastighetsregister och köper en 

fastighet från den som står skriven på fastigheten i fastighetsregistret och det senare visar sig 

att denne inte är rätt ägare, består då förvärvarens äganderätt mot den rätte ägaren? Om en och 

samma egendom överlåtits till flera personer, d.v.s. tvesala, vem är berättigad till fastigheten?  

 

För att säkerställa en trygg fastighetsmarknad tillämpar svensk respektive kinesisk rätt regler 

om godtrosförvärv då det föreligger en brist i överlåtarens behörighet avseende sin 

förfoganderätt till fastigheten. Kinesisk rätt förefaller ge fastighetsregistret en absolut 

rättsverkan, vilket innebär att såvida förvärvaren förlitar sig på fastighetsregistret presumeras 

hon/han vara i god tro. Den rättsliga konsekvensen blir att förvärvaren har möjlighet att få 

äganderätt till fastigheten ifall de ytterligare kriterierna avseende godtrosförvärv är uppfyllda, 

således utsläcks den ursprunglige ägarens äganderätt. Exempelvis, om någon använder en 

förfalskad ID-handling så att det för utomstående verkar som att han/hon är den behöriga 

ägaren, övergår, i kinesisk rätt, äganderätten till köparen, förutsatt att de ytterligare kriterierna 

är uppfyllda.2 Med hänsyn till den allvarliga rättsliga konsekvensen är frågan om den gällande 

kinesiska regeln om godtrosförvärv är rimlig, med andra ord om det finns förutsättningar för 

att ge fastighetsregistret sådan rättsverkan i kinesisk rätt.  
                                                
1 Victorin, Anders & Hager, Richard, Allmän Fastighetsrätt, 6 upplagan, Författarna och Iustus Förlag AB, 
Uppsala 2011, s. 239. 
2 Yang, Li Xin, professor på juridisk avdelning på Kinesiska Folks Universitet, Analys av godtrosförvärv 
beträffande fast egendom och tillämpning (论不动产善意取得及适用条件), 2009-10-10, 
“http://article.chinalawinfo.com:81/article_print.asp?articleid=50207”, lydelse 2015-11-25. 
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Med beaktande av tvesala problem saknas en enhällig reglering om dubbeldisposition i 

kinesisk rätt. Högsta Folkdomstolen införde en förklaring, nämligen att om den senare 

köparen är i ond tro kan denne inte vara rättfärdigad till äganderättsanspråket gentemot den 

första köparen. Problemet är dels att denna förklaring enbart är tillämplig när säljaren som ena 

part är nyttjanderättshavare, vilket oftast handlar om byggföretag som säljer fastigheter, s.k. 

förstahandslägenhetsförsäljning, dels att det fortfarande saknas företrädesordning för att 

bestämma vems äganderättsanspråk som skall ges företrädesrätt. När det är fråga om 

andrahandslägenhetsförsäljning, d.v.s. fastigheter som säljs vidare av den, oftast en 

privatperson, som köpte fastigheten från en nyttjanderättshavare, är det oklart hur en dylik 

situation skall lösas. Vissa domstolar tillämpar regeln om godtrosförvärv även i sådana fall, 

andra domstolar följer emellertid den sakrättsliga grundläggande principen. Så frågan är hur  

situationer med dubbeldisposition bör lösas i kinesisk rätt?  På samma sätt som i svensk rätt? 

 

År 1979 påbörjade Kina instiftandet av en kinesisk civilrättsbalk, 3 men arbetet har fördröjts 

av olika anledningar. Frågan om varför Kina behöver en sådan balk har uppkommit, särskilt 

med hänsyn till att det för varje rättsligt område redan finns enskilda lagar. Om balken 

behövs, uppkommer vidare frågan om hur det ska åstadkommas; genom enkel uppsamling av 

alla befintliga civilrättsliga lagar eller kodifiering av en ny balk som omfattar alla 

civilrättsliga regler, såsom i den tyska civilrättsordningen? År 2013 inlämnades “Förslag till 

ny kinesisk civilrättsbalk med förklaring” till Nationella Folkkongressen (全国人民代表大会

及其常务委员会）som är Folkrepubliken Kinas lagstiftande organ. Förslaget omfattar totalt 

8 delar, nämligen: Förslag om balken, Allmänna rättsliga principer, Sakrättsliga 

bestämmelser, Obligationsrättsliga bestämmelser, Avtalsrättsliga bestämmelser, 

Skadeståndsrättsliga bestämmelser, Familjerättsliga bestämmelser och Arvsrättsliga 

bestämmelser [cit. “Förslag till ny civilrättsbalk” eller “Förslaget”]. I oktober 2014 

                                                
3 Liang, Hui xing, Re-diskutera några problem i samband med kodifiering om civilrättsbalken (再谈民法典编
纂的若干问题) , Sichuan Lärare Universitet Juridik avdelning, 2015-03-24, 
’’http://www.iolaw.org.cn/showArticle.aspx?id=4350’’, lydelse 2016-03-03. 
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beslutade fjärde plenarmötet i Kinas kommunistiska partis artonde centralkommitté (中国共

产党第十八届四中全会) att fortsätta främja rättsstatsprincipen och kodifiera Kinas 

civilrättsbalk.  

 

Med beaktande av ovannämnda problem i den gällande kinesiska fastighetsrätten, d.v.s. ifall 

regeln om godtrosförvärv är orimlig med tanke på att fastighetsregistret förefaller ges för hög 

tilltro, samt hur regeln om dubbeldisposition bör utformas i gällande kinesisk rätt och då det 

för närvarande saknas en sådan regel, uppstår tre frågeställningar:  

- Hur reglerna om godtrosförvärv respektive dubbeldisposition är utformade i Förslaget, 

- hur lösningarna i Förslaget ser ut beträffande de problem som uppstår i gällande 

kinesisk rätt, och 

- om dessa lösningar kan implementeras i gällande kinesisk rätt. 

 

Svensk respektive kinesisk rätt tillhör överlag samma rättssystem, d.v.s. det 

kontinentaleuropeiska systemet, vilket kännetecknas av att domstolar skall döma utifrån 

gällande rätt, som motsats till den engelska rättsordningen, som bygger på prejudikat, där 

domstolarna har en rättsskapande funktion.4 Vidare har svensk och kinesisk fastighetsrätt 

använt den tyska civilrättsordningen (BGB) som utgångpunkt vid stiftande av respektive 

fastighetsrätt.5 Däremot är det värt att uppmärksamma att även om den kinesiska 

fastighetsrätten huvudsakligen använder den tyska civilrättsordningen som utgångspunkt, har 

kinesiska lagstiftare även tagit inspiration från t.ex. de japanska- och taiwanesiska 

rättsordningarna6 samt den schweiziska civilrättsbalken7. Det kinesiska rättsystemet liknar 

därmed till stor del de västerländska civilrättsordningarna med hänsyn till den metod som 

                                                
4 Det bör noteras att domar från Högsta domstolen har prejudikatvärde i svensk rätt. I kinesisk rätt utfärdar 
Högsta Folkdomstolen förklaringar som har rättsbindande verkan.  
5 Prop. 1970:20 del B s. 460; Sun, Zhong Xian, Betydelse av tysk rättsordning med hänsyn till kinesisk sakrätt (
德国民法对中国制定物权法的借鉴作用), Kinesisk och västländska civilrättsordningar, vol. 2, 1997, s. 97.  
6 Yi, Tian, Betydelse av inspiration från fransk rättsordning med hänsyn till kinesisk sakrätt(法国财产法对中
国物权法的借鉴意义) ,  2005-11-20, ’’http://www.aisixiang.com/data/11909.html’’, lydelse 2016-03-03. 
7 Meng, Qin Guo & Jiang, Guang Hui, God tros bedömning och kriterier angående fast egendoms förvärv(论不
动产善意取得的善意标准及善意认定) , He Nan handels & juridik universitets tidskrift, vol. 3, 2013, s. 88.  
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användas av kinesiska lagstiftare, d.v.s. genom att analysera rättssystem och lagar i de länder 

som har liknade rättsystem som kinesisk rätt, finner lagstiftare regler som även kunna passa in 

i det kinesiska systemet.8 Utifrån ett systematiskt perspektiv är det betydelsefullt att göra både 

en sådan undersökning och en jämförelse mellan de två rättssystemen.  

 

Vidare bör hänsyn tas till den korta tid som förflutit mellan lagstiftning och de uppkomna 

rättsliga problem som funnits i Kina. När Folkrepubliken Kina bildades 1949 avskaffades alla 

lagar från tidigare statsbildning.9 Att stifta helt nya lagar från grunden blir en hög påfrestning 

på lagstiftaren eftersom lagstiftaren behöver under en relativt kort period ta fram nya 

regleringar för att möta utmaningar beträffande nya rättsområden till följd av ekonomisk 

tillväxt och samhällets utveckling. Ett exempel är att från 2004, enligt statistik från den 

kinesiska motsvarigheten till hovrätten: Peking Andra Folkdomstol (北京市第二中级人民法

院), ökade fastighetsrättsliga tvister med 150% per år men med en något lägre takt (55% per 

år) från 2008.10 I jämförelse med det svenska rättssystemet, som har en mycket längre 

rättshistoria och erfarenhet, är kinesisk rätt mindre ”mogen” och inte ”lika komplett”. Ur detta 

hänseende är det meningsfullt att undersöka hur reglerna om godtrosförvärv och 

dubbeldisposition konstruerats i svensk rätt samt hur lösningarna ser ut beträffande de 

problem som uppstår i den gällande kinesiska rätten, och om motsvarande lösningar kan 

implementeras i gällande kinesisk rätt. 

                                                
8 Chen, Wei Zuo, Påverkning från fransk civilrättsordning – en jämförelse med tysk civilrättsordning (法国民
法典的影响－与德国民法典的比较) , Tsinghua lag: Kodifiering undersökning, vol. 8, 2006, s.144-145. 
9 Wei, Zhen Ying, Inspiration av västerländska civilrättsordningar (我国民法对外国法律的借鉴) , 2015-08-
31, ’’http://m.aisixiang.com/data/91897-2.html’’, lydelse 2016-03-03. 
10 Zhang, Ren Zang, Andrahandslägenheter försäljning, juridiskt problem och operativ gui de (二手房买卖：
法律实务操作指南) , fösta upplagan, kinas rättsliga Publishing House, Peking, 2012, s.1; för att stimulera den 
kinesiska fastighetsmarknaden och främja ekonomisk utveckling i Kina, beslutade den kinesiska regeringen att 
marknadsekonomi skall tillämpas även vid köp av bostäder. Dock sedan 2004 har den statliga kontrollen över 
marken ökat och möjligheterna att bevilja lån i samband med byggnation eller köp av fastighet har försvårats, se 
”http://wiki.mbalib.com/wiki/住房政策”, lydelse 2016-03-01. 
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1.2 Syfte 

Genom att undersöka de befintliga rättsreglerna beträffande godtrosförvärv och 

dubbeldisposition i kinesisk respektive svensk rätt, är uppsatsens huvudsyfte att ta reda på 

följande:  

vid regeln om godtrosförvärv: 

i) hur gällande kinesisk rätt är utformad och vad dess problematik är, och 

ii) hur regeln om godtrosförvärv bör utformas i kinesisk rätt - i enlighet med svensk rätt, 

enligt Förslaget till ny civilrättsbalk eller ha en helt annan utformning och i så fall 

varför. 

vid regeln om dubbeldisposition: 

i) hur gällande kinesisk rätt är utformad, vad dess problematik är, och 

ii) hur regeln om dubbeldisposition bör utformas i kinesisk rätt - i enlighet med svensk 

rätt, enligt Förslaget till ny civilrättsbalk eller ha en helt annan utformning och i så fall 

varför. 

1.3 Avgränsningar 

Vad gäller kinesisk rätt har jag i uppsatsen valt att fokusera enbart på godtrosförvärv 

respektive dubbeldisposition som uppkommer i samband med överlåtelse genom 

överenskommelse mellan nyttjanderättshavare och lokal myndighet. Sådan överlåtelse är mot 

avgäld, avtalsföremålet är statligt ägd konstruktionsmark och ändamålet för sådan överlåtelse 

är att uppföra kommersiella bostäder. Detta innebär exempelvis att en benefik upplåtelse av 

konstruktionsmark, upplåtelse av mark ägd av bönder kollektivt, upplåtelse som sker genom 

auktion eller budgivning, eller upplåtelse för annat ändamål (t.ex. för turistattraktioner, 

nöjesparker och liknande) inte kommer att beröras.  

 

I svensk rätt fokuserar uppsatsen endast på bestämmelser i 17 och 18 kap. JB, vilket innebär 

att reglerna om hävd i 16 kap. inte kommer att diskuteras på grund av utrymmesbegränsning. 
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Uppsatsen fokuserar enbart på överlåtelse genom köp, andra singulärfång (t.ex. byte, gåva) 

eller universalfång (t.ex. bodelning, arvskifte, utskiftning av bolag m.m.) kommer att 

utelämnas ur diskussionen. Uppsatsen kommer att analysera problem som kan uppstå vid 

äganderättsövergång vid förvärv av fast egendom. Med hänsyn till uppsatsens huvudsyfte 

kommer fokus att läggas på kinesisk rätt och inte på svensk rätt, eftersom denna används 

främst som en förebild med syftet att få en insikt i hur problemen löses enligt ett annat 

rättssystem.  

1.4 Metod  

Den rättsdogmatiska metoden kommer att användas i uppsatsen. Eftersom uppsatsen har som 

huvudsyfte att utröna hur regler om godtrosförvärv respektive dubbeldisposition bör 

konstrueras i kinesisk rätt, är det angeläget att undersöka vad som är gällande rätt, för att 

kunna identifiera eventuella problem. Den rättsdogmatiska metoden bygger på 

undersökningar av rättskällor som erkänns inom juridiken och syftar till att reda ut vad som är 

gällande rätt, således är det naturligt att denna metod används i uppsatsen. Efter att problem 

identifieras, kommer uppsatsen att vidare utreda hur regler om godtrosförvärv respektive 

dubbeldisposition är uppbyggt enligt Förslag om ny civilrättsbalk samt enligt svensk rätt för 

att identifiera och analysera relevanta rättsliga fakta och om det finns eventuella lösningar i 

dessa två system som möjligtvis skulle kunna implementeras i gällande kinesisk rätt.  

 

För att kunna uppnå en kvalificerad slutsats beträffande uppsatsens syfte kommer jag att i 

uppsatsen även använda den komparativrättsliga metoden. Denna metod ger möjlighet att “se 

på” den kinesiska rättsordningen ur en ny synvinkel, vilken kan leda till en bättre förståelse av 

det kinesiska rättssystemet.11 Genom att utröna rättsliga fakta och lösningar i svensk rätt 

skapar det en möjlighet att se hur problematik löses enligt ett annat rättssystem, vilket kan 

bidra till ett konkret underlag till vidare utvärdering och analys av gällande kinesisk rätt.  

 

                                                
11 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, fösta upplagan, Norstedts Juridik AB, 1993, s. 29-30. 
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De rättskällor som används i uppsatsen är svenska respektive kinesiska lagar, juridisk doktrin, 

förarbeten, praxis på området samt information hämtat från Internetkällor. Internetkällorna 

avser främst hur reglerna om godtrosförvärv respektive dubbeldisposition uppfattas av 

juridiska experter och hur dessa regler tolkas och tillämpas av kinesiska folkdomstolar.   

1.5 Disposition  

Uppsatsen består av totalt 5 kapitel. Efter detta inledande kapitel, börjar kapitel 2 med en 

översiktlig redogörelse angående gällande kinesisk- respektive svensk fastighetsrätt. Syftet är 

att underlätta förståelsen för - och ge en helhetsbild av - dessa två rättsystem.  

 

Kapitel 3 behandlar regeln om godtrosförvärv och inleds med en förklaring av de gällande 

kinesiska reglerna.  Den avslutas med att utifrån den gällande kinesiska rättens perspektiv 

identifiera problemet, nämligen om det finns förutsättningar att medge fastighetsregistret en 

absolut rättsverkan. Därefter kommer uppsatsen att redogöra för hur regeln om godtrosförvärv 

är utformad i Förslaget till ny civilrättsbalk. Syftet är delvis att undersöka om utformningen 

enligt Förslaget kan säkerställa ett rimligt rättsresultat och ifall det finns svar på problemen 

som uppstår i gällande kinesisk rätt. Därefter redogörs för den svenska regeln om 

godtrosförvärv. Ändamålet är detsamma som för redogörelsen av Förslaget. Kapitlet avslutas 

med en jämförelse mellan kinesisk (inkl. Förslag till ny civilrättsbalk) och svensk rätt samt ett 

förslag som visar hur jag anser att en regel om godtrosförvärv bör utformas i kinesisk rätt.  

 

Kapitel 4 handlar om regeln om dubbeldisposition. Kapitlet inleds på samma sätt som kapitlet 

om regeln om godtrosförvärv, nämligen en redogörelse av gällande kinesisk rätt beträffande 

tvesalusituationer, därefter skall eventuella problem identifieras. Uppsatsen fortsätter med att 

redogöra för hur regeln om dubbeldisposition är utformad i Förslaget. Syftet är att undersöka 

om det finns svar på problemen som uppstår i gällande kinesisk rätt. Därefter redogörs för den 

svenska regeln om dubbeldisposition. Ändamålet är detsamma som för redogörelsen av 

Förslaget. Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan kinesisk (inkl. Förslag till ny 

civilrättsbalk) och svensk rätt samt ett förslag som visar hur jag anser att en regel om 

dubbeldisposition bör utformas i kinesisk rätt. 



  

14 

 

  

 

Under kapitel 5 redogörs för slutsatsen. 

2 Gällande kinesisk respektive svensk fastighetsrätt  

För att kunna få en bättre förståelse för det rättsområde som uppsatsen handlar om är det 

nödvändigt att inleda med en överblick av gällande kinesisk- respektive svensk fastighetsrätt.  

2.1 Gällande kinesisk fastighetsrätt 

Detta kapitel inleds med en redovisning av gällande kinesisk fastighetsrätt och avslutas med 

ett flödesschema som åskådliggör systemet. 

2.1.1 Överblick över kinesisk fastighetsrätt	

Följande huvudprinciper, som regleras i 1-4 §§ och 12 § 1986 års Kinesisk lag om förvaltning 

av jord (2004 v.3)12 (中华人民共和国土地管理法) [cit. Lag om förvaltning av jord], gäller 

för kinesisk fastighetsrätt 

● är jord socialistiskt, offentligt ägd av i) hela befolkningen vilkas äganderätt utövas av 

staten, eller ii) bönder kollektivt;  

● ingen (oavsett juridisk- eller privatperson) får köpa, sälja, eller på annat sätt överlåta 

jord; 

● nyttjanderätt till jord kan lagligt upplåtas mot avgäld i pengar, med undantag av mark 

som reserverats för statens användning; 

● staten kan  mot ersättning expropriera mark på grund av allmänintresse;  

● hur jord används skall följa nationellt jordanvändningssystem och en planering som 

indelar marken i i) jordbruksmark, vilken är till för inget annat ändamål än att bereda 

marken för skog, åker m.m., ii) konstruktionsmark för t.ex. bostäder, allmänna 

anläggningar, turistattraktioner, militära anläggningar, m.m. samt iii) marken i övrigt; 

och   

                                                
12 Till skillnad från hur svenska lagar refereras till, används regler som rimmar med kinesiska lagar, enligt 
boken: Luo, Wei, Referensguide för juridiska dokument (Utkast)（法律文献引证注释规范(建议稿) ,  första 
upplagan, Beijing University publishing house, Peking, 2007, s.13-20. 
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● ändring av jordanvändning måste skrivas in hos kinesisk myndighet. 

 

Enligt svensk fastighetsrätt 1 kap. 1 § Jordabalken (1970:994) [cit. JB], definieras fast 

egendom som jord indelad i fastigheter och avgränsas antingen horisontellt eller både 

horisontellt och vertikalt, och byggnader som är uppförda ovanpå jord avses vara 

fastighetstillbehör enligt 2 kap. JB. Till skillnad från svensk rätt finns det ingen juridisk 

definition angående begreppet ”fastighet” i kinesisk rätt, utan i doktrin avses detta som en 

kombination av äganderätt till byggnader och nyttjanderätt till jord, eftersom äganderätt till 

jord inte kan överlåtas.13 Kinesisk rätt behandlar byggnader och jord som två självständiga 

rättsobjekt, vilket innebär att byggnader har ett eget sakrättsligt skydd och kan pantsättas eller 

överlåtas. Med hänsyn till nyttjanderättens huvudsyfte i kinesisk rätt, d.v.s. att marken skall 

användas för att bevara byggnader och liknade, skall byggnader alltid överlåtas eller 

pantsättas som en helhet tillsammans med nyttjanderätten till konstruktionsmarken.14 Detta 

gäller som en huvudprincip.  

 

Enligt 2 § Kinesisk lag om sakrätt (2007) (中华人民共和国物权法) [cit. Sakrättslagen], 

omfattar sakrätt äganderätt, nyttjanderätt och panträtt. Jord och byggnader eller annan 

bebyggelse är fast egendom (42 § Sakrättslagen). Som nämnts ovan kan jord endast ägas av 

staten eller bönder kollektivt. Staten kan upplåta nyttjanderätt till konstruktionsmark ägd av 

staten, mot avgäld eller avgiftsfritt, d.v.s. upplåtelse av nyttjanderätt till konstruktionsmark. 

Enligt 54 § Lagen om förvaltning av jord, skall konstruktionsmarken huvudsakligt upplåtas 

mot avgäld, men vissa upplåtelser skall ske utan avgift, t.ex. för militära anläggningar, 

myndighetsbyggnader, allmänintresse, städers infrastruktur, grundläggande infrastruktur i 

samband med energi, trafik och vatten.  

 

Enligt 3 § Förordning om upplåtelse av nyttjanderätt till statsägd mark via avtal (Statligt 

Lantmäteri Nr. 21, 2003.06.11) (协议出让国有土地使用权规定) ([cit. Förordning om 
                                                
13 “http://define.cnki.net/WebForms/WebDefines.aspx?searchword=房地产”, lydelse 2015-10-22. 
14 4 § Föreskrift för pantsättning av urban fastighet (Kinas Departement av Konstruktion, Nr. 56, 1997.05.09)  (
城市房地产抵押管理办法). 
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nyttjanderättsupplåtelse], får upplåtelse av nyttjanderätt till konstruktionsmark ske genom 

överenskommelse, nämligen representerar lokala lantmäterier staten och ingår avtal med den 

som vill erhålla nyttjanderätt, om inte lagar, förordningar eller föreskrifter har bestämt ett 

annat sätt, d.v.s. via auktion eller budgivning. Avtalet skall följa en avtalsmall (Avtal om 

upplåtelse av nyttjanderätt till statsägd mark) (国有土地使用权出让合同) som är utfärdad av 

Ministeriet För Jord (国土资源部) och Statlig förvaltning För Industri och Handel (国家工商

行政管理局).  När avtalsvillkoren fullföljts, t.ex. att hela avgälden är betald och inskrivning 

hos det lokala lantmäteriet har ägt rum, får den sökande nyttjanderätt till konstruktionsmarken 

(15 § Förordning om nyttjanderättsupplåtelse). Nyttjanderättshavaren erhåller därefter ett 

Nyttjanderättshavarcertifikat. Nyttjanderättshavaren skall använda konstruktionsmarken 

enligt upplåtelseavtalet. I avtalet framgår det vad marken får användas till, t.ex. för att bygga 

kommersiella bostäder eller för annat som är överenskommet. Olika regler gäller beroende på 

vad ändamål för användningen av konstruktionsmarken är. Om nyttjanderättshavaren vill 

ändra ändamålet till något annat än det som står i avtalet, t.ex. att bygga en affärslokal istället 

för avtalade kommersiella bostäder, måste nyttjanderättshavaren först få tillstånd från det 

lokala lantmäteriet, vilket kan leda till ett tillägg till det befintliga upplåtelseavtalet med det 

nya ändamålet eller tecknande av ett nytt upplåtelseavtal (16 § Förordning om 

nyttjanderättsupplåtelse). Beroende på ändamålet får nyttjanderätten upplåtas för olika 

tidslängder, t.ex. 70 år för bostäder, 50 år för industribebyggelser, utbildning, kultur och 

idrott, 40 år för turistattraktioner och nöjesparker och 50 år för övriga ändamål, enligt 12 § 

Interimsförordning om konstruktionsmarks upplåtelse (Statsrådet, Nr. 55, 1990.05.19) (中华

人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例).  

 

Enligt 20-22 §§ 1994 års Lag om förvaltning av urban fastighet (2007) (中华人民共和国城

市房地产管理法) [cit. Urban fastighets förvaltning lag], får upplåtelseavtal ej sägas upp av 

staten innan avtalets utgång, om inte särskilt allmänintresse finns. Om så är fallet skall det 

utföras enligt lagenlig procedur och viss ersättning skall utges med hänsyn till kvarvarande år 

enligt avtal och markens kondition. Vill nyttjanderättshavaren förlänga nyttjanderätten skall 

han/hon lämna in ansökan senast ett år innan avtalets utgång. Sådan förlängning skall medges 
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om inte särskilt allmänintresse finns.15 Ett nytt upplåtelseavtal skall tecknas och en nya avgäld 

skall betalas. Ifall nyttjanderättshavaren inte ansöker om förlängning eller om ansökningen ej 

beviljas får staten tillbaka marken utan kostnad.16 Om konstruktionsmark däremot används för 

bostäder, förlängs nyttjanderätten automatiskt enligt 149 § Sakrättslagen. 

2.1.2 Sammanfattning 

 
 

 
Notering: uppsatsen kommer endast att fokusera på de rosamarkerade delarna. 

                                                
15 Lagtexten anger dock inte vad särskilt allmänintresse avser. 
16 Gällande fastighetsrättsliga regler ger inte svar till huruvida egendomsskydd föreligger vid fallet förlängingen 
inte medges. 
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2.1.3 Den kinesiska fastighetsmarknaden 

Jämfört med svensk fastighetsmarknad, vilken omfattar två olika sätt att äga en bostad, d.v.s. 

genom bostadsrättinstitutet och äganderättinstitutet som består av egnahem och ägarlägenhet, 

är kinesisk fastighetsmarknad relativt enkel, d.v.s. en bostad kan nämligen endast ägas genom 

äganderättinstitutet. Huruvida kinesisk rätt bör införa liknade former som i svensk rätt 

kommer emellertid att utlämnas i uppsatsen eftersom fokus läggs på hur äganderättsövergång 

skall behandlas vid godtrosförvärv och dubbeldisposition.  

2.2 Gällande svensk fastighetsrätt 

Innan uppsatsen fördjupar sig inom rättsproblemen vill jag ge en kort bild om hur äganderätt I 

svensk fastighetsrätt ser ut.  

 

I likhet med kinesisk rätt indelas svensk sakrätt huvudsakligen i: äganderätt, nyttjanderätt, 

servitut och panträtt. Eftersom jord kan ägas av enskilda, har begreppet ”fastighet” en helt 

annan innebörd i svensk rätt, närmare bestämt är en fastighet en registerbeteckning och till 

fastighet hör fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör. I svensk rätt anses en byggnad 

vara ett fastighetstillbehör och betraktas inte som ett självständigt rättsobjekt som i kinesisk 

rätt.17 Enligt svensk fastighetsrätt är jord fast egendom och jord är indelad i fastigheter. En 

fastighet utgör i första hand ett område på marken. Äganderätten omfattar ett visst djup under 

marken liksom ett visst utrymme ovanför marken.18 Fastighetsägare äger den indelade 

marken och allt som tillhör en fastighet, d.v.s. i) fysiska tillbehör, t.ex. byggnad, ledningar 

som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, träd och växter, och naturlig gödsel 

(2:1 1 st. JB), och ii) rättsliga tillbehör, i första hand servitut och andelar i samfälligheter (2:1 

2 st. JB).  

 

Innan en kort redovisning av de olika ägandeinstituten, är det angeläget att påpeka att det 

juridiska äganderättsbegreppet inte är definierat i svensk rätt, utan det kan sägas att det endast 

                                                
17 Det skall noteras att byggnad kan även ägs av annan än fastighetsägare när marken arrenderas. 
18 Victorin, Hager, i not 1 a.a., s.17. 



  

19 

 

  

definieras negativt, nämligen att ägaren får utnyttja sin egendom som han vill, såvida inte 

begränsningar följer av lag eller av avtal som han själv ingått.19 Äganderätten utgör, ur ett 

nordiskt perspektiv, ett sorts samlingsbegrepp för en mängd olika rättigheter och skyldigheter 

som tillkommer ägare.20 Sakrättsliga konflikter löses inte utifrån en tillämpning av en a 

priorisk definition av äganderätten utan behandlas i stället utifrån sina speciella 

förutsättningar genom en avvägning av de intressen som bedöms vara relevanta i den 

föreliggande situationen, d.v.s. Sverige tillämpar en funktionell argumentationstradition vid 

hantering av förmögenhetsrätten och har en funktionell syn på äganderätten.21   

2.2.1 Äganderätt 

Äganderätt är den totala rätten som för fastighetsägare innebär att de har full behörighet att 

förfoga över fastigheten, t.ex. att bestämma till vem och till vilket pris fastigheten kan 

överlåtas, eller huruvida fastigheten ska pantsättas. Att bli fastighetsägare sker genom en 

rättslig handling, t.ex. köp, byte, gåva eller arv. För att erhålla äganderätt till en fastighet 

krävs det ett skriftligt köpeavtal med vissa uppställda kriterier som återfinns i JB 4:1, 

nämligen skall köpeavtalet undertecknas av säljare och köpare, och innehålla en uppgift om 

köpeskilling och överlåtelseförklaring från säljare. Efter att formkraven är uppfyllda övergår 

äganderätten till köparen. 

 

Från och med 1 maj 2009 introducerades en ny form av direkt ägande av en del av en 

byggnad, d.v.s. ägarlägenhetsinstitutet. De regler som gäller för bildande och nyttjande av 

andra tredimensionella fastigheter gäller även för ägarlägenhetsfastigheter, vilka innebär bl.a. 

att en ägarlägenhetsfastighet kan hyras ut, överlåtas eller pantsättas utan några särskilda 

begränsningar. Ägare till ägarlägenhet kan fullständigt disponera över lägenheten precis på 

samma sätt som den som äger en villa. Det som särskiljer ägarlägenhetsfastighet från 

bostadsrätt eller äganderätt till egnahem är att ägarlägenhetsfastighet enbart kan bildas vid 

nyproduktion av bostäder, eller när affärs- eller kontorslokaler byggs om till 

                                                
19 Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, sjätte upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2002, s.23. 
20 Andreasson, Jens, Inlösen, äganderättsövergång och ”legal transplants”, SvJT 2005, s.522. 
21 Ibid.  
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bostadslägenheter, vilket innebär att ägarlägenhetsfastighet inte kan bildas genom ombildning 

av befintliga bostadsfastigheter.22 

2.2.2 Bostadsrätt 

Utöver äganderätt till en fastighet finns även bostadsrättslägenhet, vilken saknar motsvarande 

form i Kinesisk fastighetsrätt. Bostadsrätt regleras främst av Bostadsrättslagen (1991:614) 

[cit. BRL] och upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som är 

medlem i bostadsrättsföreningen (1:3 1 st. BRL). Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en 

medlem har på grund av upplåtelsen (1:3 1 st. BRL). Istället för att äga hela fastigheten, äger 

bostadsrättsinnehavare en andel i en bostadsrättsförening vilken har till ändamål att i 

föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt till medlemmar (1:1 1 st., 1:4 BRL). Till 

skillnad från äganderätt till en fastighet, vilken medför en rättighet för fastighetsägare att 

överlåta fastigheten eller upplåta tillhörande rättigheter till vem som helst, får en lägenhet 

med bostadsrätt endast upplåtas och förfogas över i enlighet med BRL (1:3, 1:4 BRL). Den 

nya bostadsrättsinnehavaren får bruka bostadsrätten endast om han är eller antas till medlem i 

bostadsrättsföreningen, undantag gäller för juridisk person vilken får utöva bostadsrätten utan 

att vara medlem i föreningen, förutsatt att den juridiska personen har förvärvat bostadsrätten 

vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning och då hade panträtt i bostadsrätten (6:1 

BRL). Upplåtelse av en bostadsrättslägenhet skall ske till nyttjande av hus eller del av hus 

mot ersättning och utan tidsbegränsning (1:4 BRL). 

3 Godtrosförvärv avseende fast egendom 

3.1 Introduktion 

Om tredje man träder in i ett köpeavtal med avsikt att överta äganderätt till en fastighet, men 

det visar sig att säljaren (överlåtaren) saknar behörighet att förfoga över föremålet för 

köpeavtalet, uppstår frågeställningen, nämligen om tredje mans förvärv består mot rätte 

ägaren. För att lösa detta problem införde gällande kinesisk såväl som svensk rätt regeln om 

godtrosförvärv för att avgöra rättsförhållandet mellan rätt ägare och den godtroende tredje 

                                                
22 Angående detta stycke, se prop. 2008/09:91 s.2. 
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parten. För att förenkla förståelsen av regeln om godtrosförvärv använder jag samma 

bokstavsteckningar som Hessler beträffande inblandade aktörer, nämligen är ”A” den som har 

det äldsta anspråket av en fast egendom, ”B” är den som har givit upphov till konflikten och 

”C” är den som har tidsmässigt gjort det senaste förvärvet.23 

 

Följande avsnitt inleds med en redogörelse av hur regeln om godtrosförvärv formuleras enligt 

gällande kinesisk rätt beträffande äganderättöverlåtelse. Uppsatsen kommer även att 

identifiera eventuella problem som uppkommer vid tillämpningen av själva regelverket. 

Därefter kommer Förslag till ny civilrättsbalk att redogöras för, med syfte att klargöra om och 

hur tidigare identifierade problem löses enligt detta. Sedan följer en redogörelse av regeln om 

godtrosförvärv i svensk rätt. Samma frågeställning som för Förslaget gäller även vid 

utredning av svensk rätt. Detta kapitel avslutas med en jämförelse mellan kinesisk (inkl. 

Förslag till ny civilrättsbalk) och svensk rätt för att klargöra hur regeln om godtrosförvärv i 

kinesisk rätt bör konstrueras utan att riskera rättssäkerheten.  

3.2 Godtrosförvärv enligt 106 § Sakrättslagen  

Institutet godtrosförvärv i kinesisk rätt härstammar från principen ’’Hand muß Hand 

wahren’’. Enligt denna princip kan ägaren, efter att ha överlämnat sin lösa egendom till en 

annan, endast kräva tillbaka egendomen från den som i första hand erhöll den från 

honom/henne. Om den personen överlåter egendomen vidare till en tredje man kan 

rättshavaren endast begära ersättning från den obehöriga överlåtaren, inte av tredje man. 

Denna princip begränsar rätt ägares möjlighet att begära tillbaka egendomen från den tredje 

parten. 24 

 

Kärnproblemet som regeln om godtrosförvärv har för avsikt att lösa är huruvida äganderätt 

som överlåts av en obehörig kan tillerkännas verkan till en tredje man. Den rättsliga 

                                                
23 Håstad, i not 19 a.a., s.19.  
24Angående detta stycke, se Zhou, Jun Song, Hur skall ’’god tro’’ i sakrättslig instrument godtrosförvärv tolkas 
(如何理解<<物权法>>善意取得制度下的” 善意” ) , Jin, Qiang, Analys och tankearbete,  första upplagan, 
Sichuan Ba Shu publishing house, 2008, s. 250. 
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konsekvensen av principen om godtrosförvärv enligt kinesisk rätt är att godtroende tredje man 

får äganderätt till fastigheten, och den rätte ägarens äganderätt utsläckts dock med möjlighet 

att begära skadestånd av den obehöriga överlåtaren eller få ersättning från den kinesiska 

staten. 

3.2.1 Sakrättens grundläggande princip i kinesisk rätt 

Innan Sakrättslagen trädde i kraft 2007 var det oklart huruvida regeln avseende 

godtrosförvärv av lös egendom även skulle gälla för fast egendom. 106 § Sakrättslagen 

fastställde att tillämpning av denna regel även gäller fast egendom.  

 

Godtrosförvärv i kinesisk sakrätt omfattar två sakrättsliga moment, steg i) ett giltigt avtal och 

steg ii) inskrivning hos lokalt lantmäteri. 25 Vid avsaknad av endera moment kan sakrätt inte 

medges, nämligen: 

i) kinesisk sakrätt skiljer de inledande rättshandlingarna (d.v.s. att avtala om 

obligationsrättsliga skyldigheter och rättigheter mellan parter för att upprätta eller 

ändra en sakrätt, vilken betraktas som obligationsrättslig handling, och att inskriva 

sin sakrätt hos lokalt lantmäteri) och ändamålet (d.v.s. syftet av de inledande 

rättshandlingarna, exempelvis att en ny äganderätt skall upprättas). För att uppnå 

ändamålet krävs det att i) avtalet skall vara giltigt, och att ii) inskrivning skall äga 

rum.26  

ii) Inskrivning är ett av de sakliga moment som krävs för att sakrätt skall bli gällande, 

nämligen: i) upprättande, ändring eller utsläckning av sakrätt skall alltid inskrivas 

hos lokalt lantmäteri, t.ex. ägarbyte (9 § Sakrättslagen); ii) utan inskrivning är 

sådan ändring utan verkan om inte särskilda bestämmelser enligt annan lag (9 § 

                                                
25 Angående detta stycke, se Liu, Shou Zhong, Analys av separationsregel beträffande kinesisk sakrätt (试论我
国物权变动的区分原则) , 2015-09-24, ’’http://www.chinalawedu.com/web/174/wa1509243110.shtml’’, lydelse 
2015-11-30. Jfr Cui, Jian Yuan, Undersökning beträffande svårighet av kinesisk sakrätt (我国物权立法难点问
题研究) , första upplagan, Qinghua Universitet Publishing House, 2005, s. 131-132. 
26 Ibid. 
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Sakrättslagen); och iii) ändringen till sakrätt blir gällande från den dagen när 

ändringen inskrivs i fastighetsregistret (14 § Sakrättslagen).  

iii) Inskrivning har ingen inverkan på obligationsrättens giltighet. Huruvida ett avtal är 

giltigt eller ej avgörs genom Avtalslag (1999) (中华人民共和国合同法) [cit. 

Avtalslag] och andra civilrättsliga regler. 

iv) Ett giltigt avtal är ett av de sakliga moment som krävs för att uppnå ett sakrättsligt 

skydd. Om avtalet inte är giltigt kan sakrätten ogiltigförklaras även om inskrivning 

har ägt rum. Exempelvis förlorar A sin fastighet eftersom förvärvare B har 

inskrivit sig som ägare, men A kan begära B:s äganderätt ogiltigförklarad hos 

allmän folkdomstol och återfå sin fastighet förutsatt att A kan styrka köpeavtalets 

ogiltighet.  

v) Sakrätts giltighet kan inte påverka huruvida obligationsrätt skall bestå, d.v.s. även 

om sakrätt inte blir gällande kan obligationsrätt ändå gälla (15 § Sakrättslagen). 

Exempelvis köper B ett hus från A, men av någon anledning kan B inte få lagfart. 

Enligt denna regel kan B, även om han/hon inte kan bli sakrättslig ägare till huset, 

begära skadestånd gentemot A enligt obligationsrättsliga regler.   

3.2.2 Godtrosförvärv vid äganderättöverlåtelse 

Enligt 106 § Sakrättslagen27 beskrivs regeln om godtrosförvärv enligt följande: 

Rätt ägare är berättigad att återfå sin äganderätt om en obehörig person överlåter dennes 

fasta egendom till annan; däremot om inte särskilda föreskrifter finns i annan lag, medges 

äganderätt till den som förvärvade den fasta egendomen från den obehörige om: i) 

förvärvaren var i god tro vid överlåtelsetillfälle, ii) den fasta egendomen överlåts till ett 

skäligt pris, och iii) överlåtelsen av den fasta egendom till förvärvare har inskrivits. 

 

Tre olika aktörer är inblandade i godtrosförvärv, den som äger den fasta egendomen (A), den 

som olovligt förfogar över den fasta egendomen (B), och den tredje parten (C) som 

                                                
27 106 § Sakrättslagen är tillämplig även för överlåtelse av lös egendom. Eftersom detta inte är uppsatsämne 
kommer 106 § enbart att redovisas ut ifrån överlåtelse av fast egendoms perspektiv.  
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förvärvade den fasta egendomen från den obehöriga överlåtaren. Två rättsförhållanden 

innefattas av denna regel, nämligen förhållandet mellan den rättmätiga ägaren och den 

obehörige överlåtaren, förhållandet mellan den obehörige överlåtaren och förvärvaren.  

3.2.2.1 Hur skall rättsförhållande mellan den obehörige överlåtaren (B) och 

den godtroende tredje parten (C) bedömas? 

Innan en redogörelse av institutet godtrosförvärv är det av vikt att utreda rättsförhållandet 

mellan den obehörige överlåtaren (B) och den godtroende tredje parten (C), dels på grund av 

otydlighet i själva regelverket, dels att det berör parternas rättsställning. 

 

I den gällande Sakrättslagen finns det inget direkt svar beträffande denna fråga. Däremot i 111 

§ Sakrättslagen (Utkast), vilken motsvarar 106 § Sakrättslagen, står det att avtal mellan B och 

C skall vara giltigt och detta är ett av rekvisiten som krävs för att godtrosförvärv skall kunna 

aktualiseras. Huruvida detta rekvisit skulle kvarstå fanns det delade meningar om. Exempelvis 

argumenterade Huang Jian Xiong, docent på den juridiska avdelningen på Xia Men 

Universitetet, i sitt remissvar för att detta rekvisit borde förkastas.28 I den nu gällande 

versionen undvek lagstiftarna att bedöma avtalsgiltigheten, således uppstår frågan hur 

rättsförhållandet mellan B och C skall bedömas. 

 

Enligt svensk avtalsrätt kan ett avtal vara ogiltigt och sakna rättsverkan, eller helt eller delvis 

jämkas eller lämnas utan avseende (3 kap. Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar 

på förmögenhetsrättens område). Till skillnad ifrån svensk rätt delas avtal i kinesisk rätt upp i 

tre grupper, beroende på rättsverkan;  

i) avtal som är ogiltigt och betraktas såsom icke-existerande och är de jure ogltigt, 

vilket regleras i 52 § Avtalslagen. Exempelvis enligt 52 § 1 st. är ett avtal ogiltigt 

om a) det framkallas genom ena partens tvång eller svikliga handling gentemot 

                                                
28 Huang, Jian Xiong, docent på juridisk avdelning på Xia Men Universitet, Remiss svar angående Kinesisk 
Sakrättslag (Utkast) (关于中华人民共和国物权法（草案）的反馈意见) , ”http://romanlaw.cn/subm-
43.htm”, lydelse 2015-12-14. 
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den andra avtalsparten och b) avtalet kan vara till förfång för den kinesiska staten. 

För tydlighets skull benämns sådant avtal som Avtalstyp A;  

ii) avtal vars rättsverkan är obestämd beroende på den civilrättsliga rättshavarens 

ställning, exempelvis avtal där den ena parten handlat under påverkan av en 

psykisk störning. Sådana avtal omfattar främst de som saknar rådighet till 

avtalsföremål. För tydlighets skull benämns sådant avtal som Avtalstyp B; och  

iii) avtal vars rättsverkan kan jämkas eller hävas efter begäran hos allmän 

folkdomstol, vilket regleras i 54 §  Avtalslagen och omfattar: a) att ena parten 

grovt missförstått avtalsinnehållet, b) avtal som föranleder uppenbart 

missförhållande mellan avtalsparterna, och c) att ena parten begagnar sig av 

motpartens oförstånd, eller genom svikligt förledande handling, eller genom tvång, 

framkallar motpartens rättshandling. För tydlighets skull benämns sådant avtal 

som Avtalstyp C. Avtal av Avtalstyp C är giltiga om inte den lidande parten väcker 

talan inom ett år från den dag när den ägde eller borde äga kännedom om 

hävningsgrund (55 § Avtalslagen). 

 

Eftersom överlåtaren är en obehörig person, men vars begränsade rådighet kan erkännas 

efterhand av den rättmätiga ägaren, anses köpeavtalet mellan B och C tillhöra Avtalstyp B. 

Enligt 51 § Avtalslagen är ett avtal som ingås med en som inte har rådighet till 

avtalsföremålet, giltigt om avtalet senare bekräftas eller accepteras av den civilrättsligt rätta 

ägaren eller om den obehörige i efterhand får förfoganderätt från ägaren beträffande 

föremålet. Med andra ord är ett sådant avtals rättsverkan obestämd beroende på den rättmätiga 

ägarens inställning.  

 

I en situation där B olovligt överlåter A:s fastighet till en godtroende C, men där A med stor 

sannolikhet inte kommer att ge sitt tillstånd till denna överlåtelse, betyder detta att köpeavtalet 

mellan B och C är ogiltigt enligt 51 §? Enligt 51 § skall avtalet tolkas som ogiltigt, vilket 

innebär att C inte kan bli sakrättslig ägare på grund av avsaknad av ett sakrättsligt moment 

med hänsyn till sakrättens grundläggande princip. Däremot om regeln om godtrosförvärv 

skall följa sakrättens grundläggande princip bör köpeavtalet bedömas vara giltigt, eftersom 
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endast ett giltigt avtal tillsammans med inskrivning kan medföra en giltig 

äganderättsövergång.29 I juridisk doktrin finns det två skilda åsikter beträffande giltighet av B 

och C:s köpeavtal. En grupp betraktar rättsverkan av ett sådan avtal, med 51 § som stöd, som 

obestämd. Den andra gruppen, som är i majoritet, är av åsikten att köpeavtalet skall vara 

giltigt med hänsyn till sakrättens grundläggande princip.  

 

Hur skall köpeavtalet tolkas? Tolkning enligt sakrättsliga regler strider mot 51 §. Hur skall vi 

bedöma förhållandet mellan godtrosförvärv och 51 §? Skall avtal som uppkommer i 

godtrosförvärv anses som undantag från 51 § eller hur skall det hanteras? 

 

Enligt Professorerna Peng Cheng Xin och Li Jian Hua från den juridiska avdelningen på Ning 

Bo universitetet, bör köpeavtalet vara giltigt och 51 § skall inte tillämpas vid godtrosförvärv, 

dels på grund av att begränsad eller avsaknad av rådighet inte skall påverka avtalets 

rättsverkan, dels för att denna tolkning följer sakrättens grundläggande princip.  

 

Baserat på detta bör köpeavtalet anses vara giltigt av följande anledningar:  

i) ett giltigt avtal är ett av sakrättsliga moment. Syftet med godtrosförvärv är att 

genom lag tillerkänna äganderätt till godtroende tredje part. Regeln om 

godtrosförvärv är del av de sakrättsliga bestämmelserna och skall fullfölja 

sakrättens grundläggande princip som nämndes tidigare i avsnittet 3.2.1. Detta 

innebär att, för att tredje mans äganderätt skall komma till stånd, måste de 

sakrättsliga momenten vara uppfyllda, vilket kräver att avtalet mellan B och C är 

giltigt;  

ii) Sakrättslagen är en speciell lag jämfört med Avtalslagen, således kan 

godtrosförvärv anses som ett undantag från 51 § Avtalslagen i enlighet med lex 

specialis. Tillämpning av 51 § innebär att huruvida rättsförhållandet mellan B och 

C är giltigt eller ej är beroende på om A tillerkänner rättsverkan av avtalet mellan 
                                                
29 Angående den följande diskussionen, se Peng, Cheng Xin & Li, Jian Hua, Professor i juridisk avdelning på 
Ning Bo universitet, Analys av giltighet beträffande godtrosförvärvsavtal (善意取得合同效力的立法解析与
逻辑证成) , Kinesisk Lag, vol. 4, 2009, s. 85.  
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B och C. Om A inte ger sitt samtycke innebär det att C:s förvärv är ogiltigt. Som 

en konsekvens av detta skulle A få tillbaka sin fasta egendom. Denna rättsföljd 

strider mot regeln om godtrosförvärv. Därför kan rättsförhållandet mellan B och C 

inte tolkas enligt 51 §, utan skall tolkas i enlighet med sakrättens grundläggande 

princip, d.v.s. avtalet mellan B och C skall anses vara giltigt;  

iii) ett huvudproblem som skulle kunna förorsaka avtalets ogiltighet är hur vi skall 

bemöta principen om avtalsfrihet eftersom B kan i viss mån svikligt missleda C till 

sin handling. Enligt professorer Peng och Li skall parternas viljor inte vara ett 

absolut och avgörande faktum angående ett avtals giltighet, utan ett fakultativt 

faktum, nämligen att ett avtal som inte återspeglar parternas intentioner inte 

automatiskt skall bli ogiltigt utan att det bör vara upp till avtalsparterna att avgöra 

avtalets giltighet;30  och 

iv) tolkningen överensstämmer även med uppfattningen hos majoriteten av författarna 

inom den juridiska doktrinen.31  

 

Det är oklart hur B och C:s rättsförhållande skall tolkas. Ur rättssäkerhets perspektiv bör detta 

problem lösas genom en lagändring i Sakrättslagen eller en förklaring från Högsta 

Folkdomstolen för att förtydliga denna fråga. 

3.2.2.2 Hur skall överlåtares obehörighet bedömas? 

Utgångspunkten för godtrosförvärv är att B inte är rätt ägare. Om däremot B har gjort ett 

giltigt förvärv och därefter överlåter fastigheten till C, gäller inte regeln om godtrosförvärv. 

Hur skall då B:s obehörighet bedömas? Lagtexten benämner enbart att om en tredje man 

förvärvar fast egendom från ’’en obehörig överlåtare’’ medges tredje man äganderätt när 

samtliga rekvisit är uppfyllda, d.v.s. i) tredje man skall vara i god tro vid överlåtelsetillfälle, 

                                                
30 Ibid.  
31  Cui, Jian Yuan, Att betrakta godtrosförvärvsavtal som ett giltigt avtal är ett logiskt val utifrån sakrätts 
huvudregel (善意取得合同有效是债权形式主义的内在逻辑要求) , 2010-11-01, ’’http://www.law-
lib.com/flsz/sz_view.asp?no=2091’’, lydelse 2015-12-01; Wu, Guo Jie, Godtrosförvärvs brist och förbättring(
善意取得制度的缺陷及其补正), Rättslig Analys, vol. 4, 2005, s. 3-10.   
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ii) köpeskilling skall vara skälig, och iii) tredje man skall ha inskrivit sin äganderätt i 

fastighetsregistret. Varken 106 § eller motsvarande 106 § i Sakrättslagen (Förklaring) anger i 

vilka situationer B skall anses vara obehörig. Huvudproblemet beträffande B:s obehörighet är 

att B saknar rådighet över avtalsföremålet. Det kan vara så att B inte har äganderätt 

överhuvudtaget och därmed inte får disponera föremålet, eller att B har gemensam äganderätt 

med en annan. Situationer som kan uppkomma är exempelvis att B hyr ett hus och säljer det 

som sitt eget, eller att B tvingar ägaren A att sälja sin fastighet till ett underpris och säljer det 

vidare till annan, eller att B förfalskar rättsliga handlingar och säljer någon annans hus som 

om B var rätt ägare, eller att B säljer en fastighet utan samtycke av övriga ägare. Det kan även 

uppkomma en situation där B får möjlighet att sälja någon annans fastighet på grund av fel 

inskrivning från myndighets sida. Ett sådant exempel kan vara att en myndighet av misstag 

registrerar B som ägare. Hur skall vi tolka B:s obehörighet? Skall vi särskilja grunderna vilka 

föranleder B:s obehörighet och skall de i sin tur  påverka C:s förvärvstillstånd som svensk rätt 

gör? Eller skall godtroende tredje mans intresse alltid prioriteras oavsett på vilken grund B 

blir obehörig?   

 

Eftersom det saknas svar avseende detta i Sakrättslagen och Sakrättslagen (Förklaring), hur 

skall då överlåtares obehörighet tolkas?  

 

Enligt Suqian Suyu distriktets folkdomstol vilken motsvarar tingsrätt i svensk rätt är 

utgångspunkten att B:s förbindelse till fastigheten skall grundas på en giltig tradition från A, 

men B:s rådighet till fastigheten begränsas, nämligen då i) B saknar äganderätt alt. rätt att 

förfoga över fastigheten, exempelvis hyr B en fastighet från A men överlåter den som om 

han/hon själv vore rätt ägare, ii) B har begränsad äganderätt, exempelvis överlåter en delägare 

fastigheten utan de andra delägarnas samtycke, eller iii) en fullmäktige överlåter fastigheten 

utan en giltig fullmakt.32 

 
                                                
32 Angående detta stycke, se Hu Fa Fu, Suqian Suyu distriktets folkdomstol, Analys om godtrosförvärv (我国善
意取得制度若干问题研究) , 2014-12-09, 
’’http://www.jsfy.gov.cn/xwzx2014/llyj/xslw/2014/12/09154943784.html’’, lydelse 2015-12-03. 
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Pekings Högre Folkdomstol har intagit samma utgångspunkt genom framtagande av en 

riktlinje33, d.v.s. Riktlinje angående vissa problem beträffande avtal om fastighetsköp, från 

Pekings Högre Folkdomstol (JGFF [2010] Nr. 458) (北京市高级人民法院关于审理房屋买

卖合同纠纷案件使用法律若干问题的指导意见) [cit. Pekings Riktlinje]. I 18 § Pekings 

Riktlinje förklaras det att följande situationer anses som olovligt förfogande: i) någon blir 

civilrättsligt rätte ägaren genom en icke rättshandling,34 men han har inte registrerat sig som 

fastighetsägare i fastighetsregistret, utan där står en annan som senare överlåter fastigheten; ii) 

någon annan än den civilrättsligt rätte ägaren blir ägare enligt fastighetsregistret på grund av 

misstag från myndighet och överlåter fastigheten därefter; iii) endast en av flera gemensamma 

ägare till en fastighet inskrivs som ägare i fastighetsregistret, och den registrerade ägaren 

överlåter den gemensamt ägda fastigheten utan tillåtelse från de andra ägarna, vilka innehar 

2/3 eller större andel av fastigheten; iv) överlåtaren köper en fastighet från den rätte ägaren 

och inskriver sig som ägare, efteråt förklaras emellertid köpeavtalet ogiltigt, men 

fastighetsregistret har inte uppdaterats avseende äganderättsövergången. Överlåtaren överlåter 

fastigheten därefter; v) övrig obehörig överlåtelse.  

 

Avtalstyp B omfattar huvudsakligen situationerna a) avtal med den som är omyndig eller 

handlade under påverkan av en psykisk störning,35  b) avtal med någon som saknar behörighet 

eller överträder sin befogenhet (48-51 §§ Avtalslag). Suqian Suyu distriktets folkdomstol 

tolkar rättsförhållande mellan A och B i linje av Avtalstyp B, medan Pekings Högre 

Folkdomstol har en annan tolkning, dels anses det att vissa situationer i Avtalstyp B skulle 

innebära att B inte är behörig, t.ex. B överlåter fastigheten utan samtycke från de andra 

delägarna, dels har domstolen tagit upp situationer som inte omfattas av Avtalstyp B, d.v.s. fel 

inskrivning och förhållande mellan A och B som grundas på icke rättslig handling, och 
                                                
33 En riktlinje anger vägledning till hur en lag skall tillämpas. Den utfärdas av en domstol och har bindande 
rättsverkan för alla domstolar som tillhör dess domkrets.   
34 Fang, Jin Hua, Ändring av äganderätt avseende fast egendom genom en icke rättshandling (非依法律行为引
起物权变动的评析与思考), Kun Ming Li Gong Universitet tidskrift, vol. 12, 2008, s. 41. Enligt kinesisk rätt 
kan äganderätt till en fast egendom erhållas genom en rättshandling eller icke rättshandling. En icke 
rättshandling kan vara t.ex. en domstols dom eller ett myndighets beslut, men det krävs inskrivning för att 
äganderätt skall bestå mot en godtroende tredje man. 
35 11-13 §§ Civilrättsliga Bestämmelser.  
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situation som kan omfattas av Avtalstyp A eller C, d.v.s. B:s äganderätt upphörde på grund av 

att bakomliggande avtalet blir ogiltigförklarat. Det förefaller vara så att Pekings Högre 

Folkdomstol medger godtrosförvärv rättsverkan under förutsättning att tredje man har förlitat 

sig på fastighetsregistret oavsett vad som orsakar B:s obehörighet.  

 

I juridisk doktrin avses att obehörig disposition omfattar följande situationer: i) B har 

begränsad äganderätt men begränsningen är inte registrerad i fastighetsregistret, ii) B hade 

äganderätt men denna rättighet har upphört på grund av att avtalet hävts eller ogiltigförklarats, 

men upphörande av äganderätten inte hunnit registreras i fastighetsregistret, och iii) B 

överlåter fast egendom utan samtycke av övriga ägare.36 

 

Vidare enligt domare Zhang Wei från Qing Jian Folkdomstol, om B genom ett svikligt 

beteende missleder A och får A:s fasta egendom och senare säljer fastigheten till en 

godtroende tredje part C, skall C:s förvärv tillerkännas med anledning att C har förlitat sig på 

fastighetsregistret och inte har agerat felaktigt, hänsyn tas även till huruvida A till viss mån 

har medverkat till sin förlust genom eget vållande.37 Enligt advokaten Yang Sheng Xin från 

advokatbyrån Liao Ning Ruizhi kan B bli obehörig på grund av en ogiltig handling eller en 

situation som omfattas av Avtalstyp C, och A kan rikta skadeståndsanspråk enligt gällande 

skadeståndsrättsliga bestämmelser, obligationsrättsliga bestämmelser eller regler beträffande 

obehörig vinst.38 Enligt Yang Li Xin, professor på juridisk avdelning på Renmin University of 

China, anses B vara obehörig om B saknar äganderätt till avtalsföremålet, eller om B delvis 

har äganderätt men dennes överlåtelse av avtalsföremålet saknar samtycke från övriga 

                                                
36 Angående detta stycke, se Wang, Yin, Analys av godtrosförvärv beträffande fast egendom (不动产善意取得
制度刍议), Hu Bei Polis Universitet Tidskrift (湖北警官学院学报), vol. 5, 2013, s.74.  
37 Zhang, Wei, Qing Jian Folkdomstol, Skall godtrosförvärv tillämpas på stulet gods och fast egendom genom 
svikligt handlande? (盗赃物及诈骗所得的不动产是否使用善意取得) , 2013-11-13, 
”http://ylzy.chinacourt.org/public/detail.php?id=5712”, lydelse 2015-12-16. 
38 Yang, Sheng Xin, Liao ning rui zhi advokatbyrå, Analys av fast egendoms godtrosförvärv (浅谈不动产善意
取得制度), 2013-07-17, ”http://www.rzls.net/newsinfo.php?id=49”, lydelse 2015-12-16. Åsikt från en advokat 
har egentligen ingen rättsbindande verkan, men anledning att ta upp detta är att ange hur problemet uppfattas av 
en verksam jurist. 
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samägare.39 I målet ’’Zhang Huan vs. Li Da Qing’’ (Peking Chaoyang Folkdomstol, 2007)40 

sålde den obehöriga överlåtaren Liu Jin Long (B) den rätta ägaren Zhang Huan (A)s bostad 

till Li Da Qing (C). Nämligen besatt B bostaden genom att svikligt missleda A genom att ingå 

ett hyresavtal trots att den sanna intentionen var att sälja A:s bostad, i det här fallet till C. C 

betalade hela köpeskillingen till B och registrerade sin äganderätt till bostaden. Vid 

överlåtelsetillfället utgav B sig för att vara A genom att använda en förfalskad ID handling 

och A:s lagfart. Kortfattad har B svikligt misslett A och utgett sig vara A genom att använda 

förfalskade handlingar och sålt A:s fastighet till en godtroende man C. Målets utgång blev att 

folkdomstolen medgav C äganderätt till fastigheten. 

 

Målets utgång, uppfattningar dels från domstolar och dels från juridisk doktrin förefaller att 

bekräfta en rättslig princip, d.v.s. att tilltro till fastighetsregistret skall tillerkännas 

godtrosförvärvsskydd, oavsett på vilket sätt överlåtaren blir obehörig. Med detta menas att det 

inte är den goda tron i sig som avgör tillämpningen av regeln om godtrosförvärv, utan  tilltron 

till fastighetsregistret. De kinesiska lagstiftarna förefaller tillerkänna det som står i 

fastighetsregistret en absolut rättsverkan till utomstående.  

 

Till skillnad ifrån svensk rätt förefaller det vara så att tredje mans godtrosförvärv medges 

enligt kinesisk rätt oavsett på vilken grund överlåtaren blir obehörig. Svensk rätt har valt att 

exemplifiera de grunder som föranleder att C:s förvärv inte kommer till stånd. Frågan är om 

detta är en bättre lösning än den i kinesisk rätt. Om kinesisk rätt skall ge fastighetsregistret 

den rättsverkan som ovan redovisats, måste man fråga sig om det finns tillräckliga åtgärder 

för att garantera fastighetsregistrets riktighet. Skälet till det är att såvida tredje man förlitar sig 

på uppgifter i fastighetsregistret, presumeras han/hon vara i god tro. Det innebär följaktligen 

att såframt ytterligare rekvisit i regeln om godtrosförvärv är uppfyllda, övergår äganderätten 

till förvärvaren C och den rättmätige ägaren förlorar därmed sin äganderätt till fastigheten. 

Rättsföljden är sålunda av allvarlig art. Av den anledningen är det av oerhörd vikt att det finns 

                                                
39 Yang, i not 2 a.a..  
40 Ibid. 
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tillräckliga åtgärder för att kunna garantera att fastighetsregistret är korrekt, ty om så inte är 

fallet är rättssäkerheten hotad. Följande kapitel syftar till att utreda vilka åtgärder som finns 

tillgängliga i kinesisk rätt. 

3.2.2.3 Hur säkerställer kinesisk sakrätt fastighetsregistrets tillförlitlighet? 

Meningen med godtrosförvärv är att avskära tidigare ägares äganderättsanspråk till fast 

egendom och erkänna den godtroende tredje partens äganderätt. Lagstiftarna har valt att 

skydda den dynamiska sakrätten genom att offra den statiska sakrätten för att säkra en 

tryggare fastighetsmarknad. Ekonomiskt hänseende är en del av skälen eftersom 

fastighetsförvärv oftast innebär en stor investering. Utan regeln om godtrosförvärv, även om 

tredje part registrerar sig som ägare, kan den rättmätiga ägaren ändå återfå sin äganderätt, om 

ägaren bevisar att han/hon har bättre rätt till fastigheten (106 § 1 st. 1 men. Sakrättslagen).41 

Med hänsyn till den “stränga” rättsliga konsekvensen av godtrosförvärv och ovannämnda vida 

tillämpning av godtrosförvärv, är det av betydande vikt att den rättmätige ägarens intresse 

skyddas på ett rättssäkert sätt.  

 

Med hänsyn till förhållandet mellan godtrosförvärv och fastighetsregistret införde lagstiftarna 

instituten rättelse och invändningsregistrering för att tillförsäkra fastighetsregistrets riktighet 

och tillförlitlighet. Enligt 16 § Sakrättslagen är fastighetsregister avgörande beträffande 

sakrättsligt förhållande. Om ett certifikat, vilket är ett intyg om äganderätt, nyttjanderätt eller 

panträtt, är av annat innehåll än fastighetsregistret, gäller uppgifter i fastighetsregistret, om det 

inte bevisas att uppgifterna i fastighetsregistret är felaktiga (17 § Sakrättslagen). De som är 

berörda av registreringen kan begära tillgång till registreringsuppgifterna och ansöka om 

rättelse hos lokalt lantmäteri om de anser att uppgifterna i fastighetsregistret är felaktiga (19 § 

Sakrättslagen). Enligt 19 § Sakrättslagen (Förklaring)42 kan en sådan rättelse även genomföras 

av behörig myndighet självmant. Myndigheten skall rätta fastighetsregistret om rättshavaren i 

                                                
41 Detta bortser hävd regel. 
42 Sakrättslagen (Förklaring) är en förklaring till varje paragraf i Sakrättslagen som är utfärdad av kinesisk 
lagstiftare, t.ex. hur varje paragraf skall tolkas och även relevanta regler i andra lagar. Den är inte lika omfattad 
som SOU i svensk rätt, men kan ge viss vägledning vid tolkning av Sakrättslagen. 



  

33 

 

  

fastighetsregistret har angett sitt skriftliga tillstånd av sådan ändring eller de sökandena kan 

bevisa felaktighet i registreringen (19 § 1 st. Sakrättslagen). När rättshavaren inte ger sitt 

tillstånd för ändringen kan de berörda ansöka om invändningsregistrering. Myndigheten skall 

i första hand utreda huruvida sådan ansökan har laglig grund. Om ansökningen beviljas skall 

de sökande väcka talan hos allmän folkdomstol inom femton dagar från det datumet när 

invändningen registreras (19 § 2 st. Sakrättslagen). Under de femton dagarna saknar 

fastighetsregistret rättsverkan, vilket innebär att ingen kan påstå sig ha äganderätt till 

fastigheten och tredje man kan inte påkalla godtrosförvärv på grunden att denne har förlitat 

sig på fastighetsregistret (19 § Sakrättslagen (Förklaring)). Invändningsregistreringen förlorar 

sin rättsverkan om talan inte väckts inom ovannämnda tidsfrist (19 § 2 st. Sakrättslagen). 

 

Med hänsyn till de inskrivningsproblem43 som finns, till exempel finns det fem olika 

myndigheter för inskrivning av panträtt, äganderätt till bebyggelse och nyttjanderätt till 

konstruktionsmark registreras hos olika myndigheter, och äganderättsbevis utfärdas av olika 

myndigheter m.m.,44 har Folkrepubliken Kinas statsråd (国务院) i mars 2015 stiftat en 

interimsförordning, d.v.s. Interimsförordning angående fast egendoms inskrivning 

(Statsrådet, Nr. 656, 2014.11.24)  (不动产登记暂行条例) [cit. 

Inskrivningsinterimsförordning]. Syftet är att ena inskrivningsprocedurerna och säkerställa 

inskrivnings enhällighet, auktoritet och tillgänglighet, exempelvis skall fastighetsregistret 

bevaras för evigt (13 § Inskrivningsinterimsförordning); inskrivning skall ställas under 

översyn av Ministeriet för mark och resurser (国务院国土资源主管部门) och utföras av en 

bestämd specifik avdelning i varje indelad inskrivningskrets (6 § 

Inskrivningsinterimsförordning). Vidare understryker Inskrivningsinterimsförordningen 

betydelsen av ett enhälligt registreringssystem som alla berörda myndigheter och avdelningar 

samtidigt skall få tillgång till (23 § Inskrivningsinterimsförordning). Det skall dock 

                                                
43 För att underlätta förståelse av kinesisk fastighetsrätt förenklades registreringsproceduren i början av 
uppsatsen, och förenklade det till “lokalt lantmäteri”. Verkligheten är dock mer komplicerad. Inskrivning skall 
nämligen göras hos olika myndigheter vid olika stadier, och olika myndigheter beroende på vilken sakrätt som 
skall inskrivas.  
44 Liang, Hui Xing, Kina civilrättsbalken förslag med förklaring: Sakrätt(中国民法典草案建议稿附理由：物
权编), första upplagan, Legal Publishing House, Peking, 2013, s.31. 
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uppmärksammas att det är enbart de berörda parterna som har tillgång till de relevanta 

uppgifterna i fastighetsregistret (27 § Inskrivningsinterimsförordning). Det finns ingen 

motsvarighet till den svenska offentlighetsprincipen i kinesisk rätt.  

 

Utöver de nämnda åtgärderna för att försäkra fastighetsregistrets tillförlitlighet har de 

kinesiska lagstiftarna även infört en skyldighet för staten att kunna snabbt ersätta de berörda 

aktörernas förlust. Enligt 21 § Sakrättslagen är den kinesiska staten ersättningsskyldig för 

skador som orsakas av fel i inskrivningen. Denna regel ger den skadelidande parten, t.ex. rätt 

ägare, en tryggare rättsställning jämfört med att rikta ett skadeståndsanspråk gentemot den 

skadeståndsskyldige. Svensk rätt har liknad regel, men med ett mer omfattande 

ersättningsansvar, nämligen är ersättningsgrund inte enbart begränsad till myndighets misstag, 

utan att  den rätta ägaren får ersättning för sin förlust såvida  han/hon förlorar sin äganderätt 

på grund av tredje mans godtrosförvärv. Däremot är den kinesiska staten endast ansvarig om 

de berörda aktörernas förlust orsakas av felaktig registrering, vilket innebär att, om 

överlåtaren (B) använder förfalskade ID-handlingar och utger sig för att vara rätt ägare (A) 

har förvärvaren (C) ändå möjlighet till äganderätt enligt regeln om godtrosförvärv, eftersom C 

förlitade sig på fastighetsregistret. A är i ett sådant fall inte berättigad till den statliga 

ersättningen, A kan endast rikta sitt skadeståndsanspråk mot B (106 § 2 st. Sakrättslagen). 

Frågan är om den kinesiska staten bör ta ansvar för situationen på liknande sätt som i svensk 

rätt, nämligen att såvida A förlorar äganderätten, oavsett på vilken grund, erhåller A statlig 

ersättning. 

 

Vidare till skillnad från svensk rätt förbehåller den kinesiska staten regressrätt gentemot den 

som vållade den felaktiga inskrivningen (21 § Sakrättslagen), t.ex. mot den som lämnade 

förfalskade handlingar. Genom att den kinesiska staten framställer skadeståndsanspråk 

gentemot den skadeståndsskyldige kan tolkas vara så att de kinesiska lagstiftarna försöker 

tillämpa en lags preventiva funktion för att förhindra olovligt intrång på annans fasta 

egendom. Huruvida det är den bakomliggande tanken eller om sådan åtgärd ger den önskade 

effekten utelämnas utan vidare utredning.  
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Sist  eftersom äganderätt inte övergår till godtroende tredje man om förvärvet grundas på en 

stark ogiltighetsgrund enligt JB 18:3, har svensk rätt valt att ersätta den godtroende tredje 

partens förlust. Däremot finns det inte något sådant undantag i kinesisk rätt.  

 

Sammanfattningsvis tillämpar kinesisk rätt instituten rättelse, invändningsregistrering samt ett 

nytt system för fastighetsregistrering och statligt ansvar för att garantera fastighetsregistrets 

tillförlitlighet. Är de instituten tillräckliga för att säkerställa tilltron till fastighetsregistret? 

Med hänsyn till det nya systemet för fastighetsregistreringen vill jag påpeka att det i kinesisk 

rätt inte finns någon offentlighetsprincip motsvarande den i svensk rätt, och endast de berörda 

har rätt till att ha tillgång till fastighetsregistret (27 § Inskrivningsinterimsförordning). Detta 

innebär att det är upp till ansvariga myndigheter att försäkra att alla uppgifter stämmer 

överens med rådande rättsläge eftersom rättmätige ägare inte aktivt kommer att bevaka 

riktigheten av uppgifterna i fastighetsregistret och heller inte kan bli varnad av andra eftersom 

ingen annan utom de berörda får ha tillgång till sådana uppgifter. I teori kan rätt ägare förlora 

sin fastighet utan att vara medveten om detta. Exempelvis anta att A anlitar B att sköta om 

hushållsarbete medan A är bortrest, då använder B förfalskade ID handlingar och utger sig för 

att vara A och överlåter till C, C har då möjlighet till äganderätt enligt regeln om 

godtrosförvärv. I detta exemplet kan A vara helt omedveten om transaktion mellan B och C, 

och äganderätten kan övergå till C. Ur rättssäkerhets perspektiv är det oerhört viktigt att 

ansvariga myndigheter utför en noggrann undersökning.  

 

I följande kapitel skall jag försöka redovisa myndigheternas ansvar med hänsyn till deras 

betydelse för fastighetsregistret. Syftet med denna redovisning är att klargöra huruvida det 

föreligger förutsättningar för att kunna tillföra fastighetsregistret denna absolut rättsverkan. 

3.2.2.4 Är det nuvarande systemet tillräckligt för att kunna tillföra 

fastighetsregister sådan rättsverkan? 

Som nämnts tidigare förefaller kinesiska lagstiftare medge en absolut rättsverkan till 

fastighetsregistret. Registreringen avgör huruvida godtrosförvärv kan komma till stånd eller 

inte. Med hänsyn till den betydande vikt som fastighetsregistret har tilldelats tillämpar de 
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kinesiska lagstiftarna instituten rättelse, invändningsregistrering, statens ansvar samt en ny 

interimsförordning för att säkerställa uppgifternas tillförlitlighet och uppnå ett balanserat 

rättsskydd till både rätt ägare och tredje man. Frågan är om nuvarande system för registrering 

är tillräckligt rättssäkert för att godtrosförvärv skall kunna baseras på uppgifter därifrån. 

 

För att besvara denna fråga är det av angelägenhet att utreda hur en ändring av äganderätt 

kommer till stånd i praktiken. Som nämndes i början av uppsatsen innehar begrepp “fastighet” 

en annorlunda innebörd i kinesisk rätt jämfört med svensk. Eftersom marken endast kan ägas 

av den kinesiska staten eller bönder kollektivt, är äganderätt till en fastighet inte riktigt ren 

äganderätt i juridisk mening utan en kombination av äganderätt till själva bebyggelsen och 

nyttjanderätt till marken. Det är endast en juridisk person som kan få nyttjanderätt från staten 

för att uppföra en byggnad ovanpå konstruktionsmarken, denna benämns som 

nyttjanderättshavare i uppsatsen. När bebyggelsen är färdigställd säljer nyttjanderättshavaren 

bostäderna. För att äganderättsövergång skall bli gällande krävs inskrivning hos lokal 

myndighet.  

 

Oavsett om det är förstahandslägenhetsförsäljning (d.v.s. säljare är nyttjanderättshavare) eller 

andrahandslägenhetsförsäljning (d.v.s. en fastighet säljs vidare av den, oftast en privatperson, 

som köper fastigheten från en nyttjanderättshavare), skall avtalsparterna inom en månad efter 

köpeavtalet undertecknats tillsammans ansöka om tillstånd till äganderättsöverlåtelse hos 

lokalt fastighetstransaktionskontor med köpeavtalet och ID handlingar. Därefter skall lagfart 

inom tre månader sökas av köpare hos det lokala lantmäteriet där fastigheten är belägen med 

säljarens lagfart, köpeavtalet, ID handlingar, överlåtelsetillstånd, m.m. (33 § Föreskrift om 

fastighets inskrivning (Kinas Departement av Konstruktion, Nr. 168, 2008.01.22) (房屋登记

办法) [cit. Föreskrift om Fastighets inskrivning]). Efter att ansökan blivit beviljad av det 

lokala lantmäteriet erhåller köparen lagfarten. 

 

Dessa procedurer förtydligar ett viktigt rekvisit som inte omnämns i regeln om godtrosförvärv 

i 106 § Sakrättslagen, d.v.s. trots överlåtares obehörighet måste överlåtare inneha lagfart vid 
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överlåtelsetillfället. Huruvida överlåtaren framställs som ägare till en fastighet eller använder 

förfalskade rättshandlingar och påstår sig vara den rättmätiga ägaren som står på 

fastighetsregistret påverkar inte tredje mans godtrosförvärv såvida alla uppgifter 

överensstämmer med fastighetsregistret. Ur det praktiska perspektivet har myndigheter en 

betydande roll. Även om det finns möjlighet till rättelse, invändningsregistrering, statens 

ansvar och den nya inskrivningsinterimsförordningen, är myndigheterna alltid inblandade i 

dessa procedurer. Frågan är: vilket ansvar har myndigheterna med tanken på vikten av 

fastighetsregistret?  

 

Enligt kinesisk rätt finns det två typer av myndighetsprövningar, nämligen materialprövning 

respektive formprövning. Vid materialprövning prövar myndigheten inte enbart om alla 

handlingar enligt lag är i ordning, utan även om trovärdigheten och riktigheten i 

handlingarnas innehåll. Vid formprövning prövas det däremot endast huruvida alla handlingar 

enligt lag är färdiga.45  

 

Enligt Yao Hong, Direktör på Civilrättsliga avdelningen för Folkkommittén (全国人大法工

委民法室主任), valde kinesiska lagstiftare, i stället för att bekräfta vilken prövning som skall 

företas, att exemplifiera inskrivningsmyndigheternas åliggande eftersom det inte kunde 

uppnås en enad åsikt beträffande innebörden av materialprövning och formprövning vid 

stiftande av sakrättslagen.46 Inskrivningsmyndigheterna skall nämligen i) kontrollera 

äganderättscertifikat och andra behövliga handlingar, ii) tillfråga sökande ifall oklarhet råder, 

iii) lagligt och ärligt utföra inskrivning, och iv) utföra andra uppgifter enligt lagar eller 

förordningar (12 § Sakrättslagen). Att inte besluta vilken prövningsform som skall följas 

inverkar naturligtvis negativt på fastighetsregistret tillförlitlighet. Utan en klar reglering 

avseende inskrivningsmyndigheternas undersökningsplikt och undersökningsgrad, kan det 

                                                
45 Angående detta stycke, se Kina Folksbank, Marknads utveckling med hänsyn till panträtt avseende lös 
egendom (中国动产担保物权与信贷市场发展), första upplagan, Zhong Xin publishing house, Peking, 2006, 
s.121, 122. 
46 Yao, Hong, Fastighets inskrivning beträffande Sakrättslagen ( ” 物权法” 的不动产登记问题), 2007-04-05, 
”http://member.zgtdxh.org.cn/information/info/querying/gettingInfoRecord.asp?infoIdx=4817”, lydelse 2016-
01-04. 
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otvivelaktigt äventyra fastighetsregistrets kvalitet och tillförlitlighet och rättssäkerheten kan 

såldes vara i fara. Eftersom kinesisk rätt verkar presumera tredje man vara i god tro såvida 

han/hon förlitat sig på uppgifterna i fastighetsregistret, vilket i sin tur möjliggör tredje mans 

äganderättsanspråk enligt regeln om godtrosförvärv, är det oerhört viktigt att 

inskrivningsmyndigheterna undersöker inkomna handlingars äkthet, att det inte föreligger en 

missledande situation, m.m. Men i gällande rätt har lagstiftare valt att inte yttra sig 

beträffande inskrivningsmyndigheternas undersökningsgrad. Med hänsyn till det ökade 

problemet med förfalskningar vid fastighetstransaktioner och den alltmer avancerade 

förfalskningstekniken, 47 är det olyckligt att formen för myndighetsprövning är oklar. 

 

Vidare är frågan hur själva inskrivningsärendet skall gå tillväga enligt kinesisk rätt. I svenska 

jordabalken 19 kap. finns det omfattande regleringar avseende hantering av ett 

inskrivningsärende. Från registrering av ett ärende till hur ett beslut skall överklagas har JB 19 

kap. angett en tydlig vägledning. Exempelvis har en enskild rätt att yttra sig vid ärendets 

handläggning och att få ta del av uppgifter (19:16 JB), och varje beslut skall innehålla en 

tydlig överklagandehänvisning (19:32-35 JB). Svensk rätt är även känd för sin 

offentlighetsprincip, d.v.s. alla handlingar som inkommer till en myndighet, eller expedieras 

av en myndighet anses vara allmänna handlingar som allmänheten har rätt att ta del utav (2 

kap. Tryckfrihetsförordningen (1949:105) [cit. TF]). Däremot saknas liknade regleringar i 

kinesisk rätt, vilket uppenbarligen riskerar att påverka fastighetsregistrets kvalitet.  

 

Enligt vad som redovisats saknas det i kinesisk rätt förutsättningar för att kunna tillerkänna 

fastighetsregistret den rättsverkan, dels på grund av oklarheter kring myndigheternas 

undersökningsansvar, dels att det saknas ett adekvat system att säkerställa ett ärendes rätta 

hantering utan att berörda parternas rättigheter äventyras.  

 

                                                
47 Anslag till att vidare säkerställa en tryggare fastighetsmarknad genom att förstärka tillsyn till 
fastighetsmäklare (Kinas Departement av bostäder och konstruktion, Nr. 68, 2011.05.11) (关于加强房地产经济
管理进一步规范房地产交易秩序的通知). 
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Frågan är om kinesisk rätt bör reglera om en tydlig undersökningsplikt för 

inskrivningsmyndigheten. Fördelen med en sådan lösning är att fastighetsregistret garanteras 

en viss kvalitet och tillförlitlighet, men en mer omfattande undersökningsplikt föranleder 

också längre handläggningstid. Frågan om hur denna balans mellan handläggningstid och 

tillförlitlighet skall uppnås är inte enkel att besvara. Eller bör kinesisk rätt på liknande sätt 

som svensk rätt undanta vissa typer av förvärv ur tillämpning om godtrosförvärv, t.ex. att 

äganderätt inte kan övergå till godtroende tredje man om överlåtaren använder förfalskade 

handlingar? I sådant fall ställs det inte lika högt krav på inskrivningsmyndighetens 

undersökningsplikt. Rättsföljden blir dock annorlunda, nämligen kommer tredje man  i de 

undantagna fallen inte att tillerkännas äganderätt. Frågan är således vad som är den bästa 

lösningen beträffande problem i gällande kinesisk rätt. Hur är regeln om godtrosförvärv 

utformad enligt Förslaget till ny civilrättsbalk respektive svensk rätt? Uppstår det liknande 

problem eller finns det en lösning däri med hänsyn till bibehållen rättssäkerhet? Innan dessa 

frågor utredas vidare skall uppsatsen i följande kapitel göra en enkel analys av regeln om 

godtrosförvärv och redovisa de ytterligare problemen i samband med denna regel. 

3.2.2.5 Analys av regeln om godtrosförvärv 106 § 

106 § 1 st. 2 men. Sakrättslagen kännetecknas som godtrosförvärv i kinesisk rätt. Det ställer 

upp tre rekvisit om tredje mans äganderättsanspråk skall medges, d.v.s. i) tredje man (C) skall 

vara i god tro vid överlåtelsetillfälle, ii) överlåtelsepris skall vara skäligt, och iii) tredje man 

skall ha inskrivit sin äganderätt i fastighetsregistret. När samtliga kriterier uppfylls får C 

äganderätt till fastigheten och A:s rätt utsläcks. A kan rikta skadeståndsanspråk gentemot B 

(106 § 2 st. Sakrättslagen). Om C däremot inte kan bli ägare till fastigheten på grund av att 

något eller några kriterier inte är uppfyllda kan C väcka skadeståndstalan gentemot B på 

grund av avtalsbrott med hänsyn till vad som redovisats tidigare. 

i) Hur ska ’’god tro’’ tolkas? 

I lagtexten står det att tredje man skall vara ’’i god tro’’ vid förvärvstillfället. Med 

“förvärvstillfället” avses “registreringstillfället”, inte som enligt svensk rätt när köpeavtal 
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tecknas.48 Om förvärvaren får kännedom om att överlåtaren inte var rätt ägare efter 

inskrivningen så påverkar detta inte förvärvarens äganderätt. Hur skall god tro bedömas? 

Avses tredje man vara i god tro såvida denne inte ägde kännedom om att överlåtaren inte var 

rätt ägare, eller måste tredje man, utöver att inte äga kännedom, inte heller bort äga kännedom 

om den otillåtna överlåtelsen?   

 

Rättspraxis och förklaringar från domstolar av högre instans har förtydligat hur god tro skall 

bedömas, d.v.s. tredje man anses vara i god tro om den varken ägde eller borde ägt kännedom 

om att överlåtare inte är rätt ägare till fastigheten.49 Till exempel anger 19 § Pekings Riktlinje 

tydligare kriterier avseende hur god tro enligt 106 § skall bedömas. I riktlinjen anges att om 

tredje man förlitar sig på uppgifter från fastighetsregistret och inte äger någon kännedom om 

att överlåtaren inte är den rättmätiga ägaren, antas denna vara i god tro. Om det bevisas att 

tredje man ägde kännedom eller han/hon borde ha ägt kännedom men på grund av egna grova 

misstag inte ägde kännedom om att det förelåg invändningsregistrering eller ett misstag i 

fastighetsregistret, antas tredje man vara i ond tro. Den rättmätiga ägaren har bevisbörda 

angående tredje mans onda tro. Även om kinesisk rätt förefaller medge fastighetsregistret en 

absolut rättsverkan, men är det skäligt att tillerkänna att tredje man är i god tro såvida han/hon 

förlitar sig på fastighetsregistret? Hur skall tredje mans goda/onda tro bedömas om tredje man 

inte känner till en felaktig uppgift i fastighetsregistret på grund av eget vållande? Är tredje 

man skyldig att genomföra en undersökning avseende överlåtarens behörighet och i så fall i 

vilken utsträckning? Påverkas godtrosbedömningen av tredje mans egen förmåga, t.ex. 

utbildningsnivå? m.m. Det saknas tyvärr en tydlig vägledning angående hur god tro skall 

bedömas. 

ii) Hur skall ’’skäligt pris’’ tolkas? 

19 § Pekings Riktlinje underströk att tredje man skall, utöver att det avtalade priset skall vara 

skäligt, även ha erlagt hela eller del av köpeskillingen. Enligt 106 § Sakrättslagen (Förklaring) 

                                                
48 Ibid. 
49 Se Meng, Jiang, i not 7 a.a. 
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skall tredje man ha betalat köpeskillingen helt eller delvis. Hur detta rekvisit angående 

“skäligt pris” skall tolkas har inte ställt till problem vid rättstillämpning. 

iii) Skall tredje man inneha lagfart för att 106 § kan bli tillämplig? 

Tredje man måste inskriva sig och erhålla lagfart för att ha möjlighet till godtrosförvärv. I 

lagtexten i 106 § står det att om ett köpeavtals föremål är fast egendom, skall inskrivning ha 

givits avseende förvärvet för att äganderättsövergång skall kunna komma till stånd. 19 § 

Pekings Riktlinje krävs att äganderätt skall ha överlåtits till tredje man för att ett 

godtrosförvärv skall bli giltigt, d.v.s. tredje man skall erhålla lagfart. Har äganderätt överlåtits 

men tillträde inte skett, påverkar det inte giltighet av godtrosförvärv, däremot kan detta 

faktum att den nya ägaren inte tillträtt användas vid bedömning av tredje mans ’’god tro’’. 

3.2.2.6 Ytterligare problem gällande 106 § 

Utöver de redovisade frågeställningarna uppstår det även problem avseende tredje mans 

successor (S). Kan tredje mans successor åberopa regeln om godtrosförvärv? Om C 

tillerkänns äganderätt enligt regeln om godtrosförvärv och därefter överlåter fastigheten till S, 

uppstår det inget problem beträffande S äganderätt och regeln om godtrosförvärv inte blir 

tillämplig eftersom C är behörig överlåtare. Om C däremot inte erhåller äganderätt på grund 

av att en eller flera av kriterierna avseende godtrosförvärv inte uppfylls, exempelvis att C inte 

har lagfart, och C ändå överlåter fastigheten till S, kan då S åberopa regeln om 

godtrosförvärv? Gällande kinesisk rätt lämnar inget svar på denna fråga. Däremot föreligger 

det enligt svensk rätt finnas godtrosskydd vid transportköp, d.v.s. C, utan att själv söka 

lagfart, överför hela köpekontraktet till S (vilket kommer att redovisas utförligt i ett senare 

avsnitt om regeln om godtrosförvärv i svensk rätt).50 Enligt svensk rätt kan S åberopa 

godtrosförvärv i sådant fall, men S:s godtrosförvärv framstår dock fortfarande som 

egendomligt, även om det kan vara motiverat för att underlätta säkerheten vid transportköp av 

                                                
50 Victorin, Hager, i not 1 a.a., s. 249.  
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fast egendom.51 Frågan är om det är skäligt och behövligt att medge godtrosskydd till S i 

kinesisk rätt?   

 

Sammanfattningsvis uppstår det sällan problem vid tillämpning av godtrosförvärv i sig, utan 

svårigheten föreligger vid godtrosbedömningen. Men om fastighetsregistreringen har den 

redovisade rättsverkan så förenklas tillämpningen av godtrosförvärv. Som redovisats tidigare 

saknas det emellertid förutsättningar att kunna medge fastighetsregistret sådan rättsverkan. Så 

frågan är hur regeln om godtrosförvärv bör utformas i kinesisk rätt. Följande avsnitt har för 

avsikt att undersöka hur regeln om godtrosförvärv är utformad i Förslag till ny civilrättsbalk 

respektive svensk rätt, och om det finns lösningar i Förslaget samt även i svensk rätt som kan 

säkerställa fastighetsregistrets tillförlitlighet. Om svaret är jakande, uppkommer frågan om 

sådana lösningar kan användas av gällande kinesisk rätt, med andra ord, hur regeln om 

godtrosförvärv bör utformas i kinesisk rätt.  

3.3 Förslag till ny civilrättsbalk 

Som nämndes i inledningen pågår ett kodifieringsarbete av en ny kinesisk civilrättsbalk. Detta 

kapitel har som syfte att utreda förslaget angående regeln om godtrosförvärv enligt Förslag till 

ny civilrättsbalk, dels för att utröna i vilken grad gällande rätt skiljer sig eller överensstämmer 

med Förslaget och dels för att se om de ovan behandlade problemen åtgärdas i Förslaget, 

exempelvis vilken tilltro som tillerkänns fastighetsregistret enligt Förslaget och hur Förslaget 

säkerställer fastighetsregistrets tillförlitlighet i sådant fall.  

3.3.1 Allmänna bestämmelser 

Samma huvudprincip avseende de grundläggande sakrätts principer som i gällande rätt 

fortsätter i Förslag till ny civilrättsbalk, d.v.s. upprättande, ändring, överlåtelse m.m. i 

samband med sakrätt skall ske skriftligt och inskrivas i fastighetsregistret (243 § och 245 § 

Förslag till ny civilrättsbalk). Sakrätt blir giltig när inskrivning har ägt rum (246 § Förslag till 

ny civilrättsbalk). Utan inskrivning är ändring till sakrätt utan verkan med vissa undantag när 

                                                
51 Ibid. 
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inskrivning inte krävs, t.ex. äganderättsövergång på grund av ett domslut (238 § och 267 § 

Förslag till ny civilrättsbalk).  

 

Till skillnad från gällande kinesisk rätt är den allmänna principen, d.v.s. sakrätt har företräde 

framför obligationsrätt, kodifierad i 240 § Förslag till ny civilrättsbalk. Sakrätts giltighet har 

ingen inverkan på obligationsrätt, nämligen om sakrätt inte är giltig innebär det inte att 

obligationsrätt blir ogiltig (239 § Förslag till ny civilrättsbalk). När en sakrätt inte kan komma 

till stånd t.ex. på grund av att den rätta ägaren vägrar att samarbeta vid ansökan om lagfart, 

eller att det har skett en dubbeldisposition, är den part som inte får sin äganderätt berättigad 

att väcka talan hos allmän folkdomstol vilken i sin tur kan förordna säljare/rätt ägare att 

medverka vid ansökan om lagfart eller döma ut skadestånd.52  

3.3.2 Regeln om godtrosförvärv 

Till skillnad från gällande rätt gör Förslag till ny civilrättsbalk skillnad på olika 

skyddsverktyg beroende på om det är fast eller lös egendom. Anledning till varför inte samma 

regel om godtrosförvärv skall tillämpas vid förvärv av fast egendom som för lös egendom är 

att det är sällsynt att förvärvare kan missta den obehöriga överlåtaren som den rätta ägaren 

med hänsyn till registreringskrav för fast egendom.53 Godtrosförvärv i förhållande till lös 

egendom är formulerad i Förslaget på liknat sätt som gällande rätt, nämligen får den 

godtroende tredje parten äganderätt till lös egendom, förutsatt att i) föremål är lös egendom, 

ii) förvärvaren var i god tro, vilken innebär att den varken ägde eller borde ägt kännedom om 

att överlåtaren ej var rätt ägare, iii) överlåtaren har ej behörighet att förfoga över den lösa 

egendomen, iv) förvärvaren innehar den lösa egendomen, v) förvärvaren får äganderätt till lös 

egendom på grund av rättslig handling, t.ex. genom köpeavtal, och vi) överlåtelse av den lösa 

egendomen  får inte vara grattis.54  

 

                                                
52 Liang, i not 44 a.a., s.22-23. 
53 Liang, i not 44 a.a., s.254. 
54 Liang, i not 44 a.a., s.251-253. 
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Däremot när det gäller fast egendom formuleras det i Förslaget att tredje mans förvärv 

tillerkännas genom att fastighetsregistret medges en absolut rättsverkan, nämligen: den som 

har förlitat sig på fastighetsregistret vid överlåtelse skall tillerkännas äganderätt till fast 

egendom. Men det förutsätter att förvärvaren varken ägde eller borde ha ägt kännedom om 

att det finns rättsligt fel beträffande transaktionsföremålet (251 § Förslag till ny 

civilrättsbalk). Med andra ord är Förslaget tydligt avseende fastighetsregistrets absoluta 

rättsverkan. Detta överensstämmer med det redovisade nuvarande rättsläget.  

 

Förslaget har en “enklare” version av godtrosförvärv jämfört med gällande rätt, nämligen att 

äganderätt skall tillerkännas förvärvaren, om denne inte ägde kännedom eller borde ha ägt 

kännedom om, t.ex. invändningsregistrering. Förslaget försöker inte blanda in begreppet 

”obehörighet” eller olika ogiltighetsgrunder, utan fokus ligger istället på fastighetsregistret. 

Om fastighetsregistret kan uppnå en sådan tillförlitlighet är det absolut en god lösning, annars 

uppstår samma problem som nämndes under redovisningen av gällande rätt under avsnittet 

3.2.2.4. Frågan är vilka åtgärder som finns enligt Förslaget för att säkerställa 

fastighetsregistrets tilltro, och om de är tillräckliga. Med andra ord om det finns 

förutsättningar att medge fastighetsregistret sådan rättsverkan. 

 

När det gäller åtgärder för att försäkra fastighetsregistrets tillförlitlighet påminner Förslagets 

åtgärder om gällande rätt, nämligen att: 

i) fastighetsregistret skall vara offentligt55, officiellt, enhälligt och evinnerligt. 

Exempelvis skall inskrivningsproceduren och inskrivningsmyndigheten regleras 

genom lag, alla ändringar som berör sakrätt skall bevaras endast i ett 

fastighetsregister i varje indelad inskrivningskrets, och fastighetsregistret skall 

skötas av en specifik inskrivningsmyndighet.56 Skillnaden mot gällande rätt är att 

Förslaget föreslår att inskrivning skall föras av den allmänna folkdomstolen där 

                                                
55 Det bör uppmärksammas att det inte är samma offentlighetsprincip som i svensk rätt, utan fastighetsregister är 
endast tillgängligt till dem som berörs av registret (243 § Förslag till ny civilrättsbalk).  
56 Liang, i not 44 a.a., s.28-36; 242-244 §§ Förslag till ny civilrättsbalk. 
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den fasta egendomen är belagd (242 § Förslag till ny civilrättsbalk), men enligt 

gällande rätt fullgörs inskrivning av en lokal myndighet. 

ii) Invändningsregistrering 

Det presumeras att den som står som rättshavare i fastighetsregistret är den 

civilrättsligt rätta rättshavaren (250 § Förslag till ny civilrättsbalk). 

Inskrivningsmyndigheten kan på begäran av de berörda parterna utföra en 

invändningsregistrering i fastighetsregistret (252 § 1 st. Förslag till ny 

civilrättsbalk). Inom tre månader från invändningsregistreringen 

(“invändningsperiod”) skall de berörda parterna begära relevant ändring till 

fastighetsregistret hos aktuell inskrivningsmyndighet, och 

invändningsregistreringen förlorar sin rättsverkan om ändringsansökan inte 

inlämnas under invändningsperioden (252 § 2 st. Förslag till ny civilrättsbalk). De 

som sökte invändningsregistreringen bär ansvaret för rättskonsekvenserna av 

invändningsregistreringen (252 § 3 st. Förslag till ny civilrättsbalk).  57 Denna 

regel innebär att presumtionsregeln inte gäller under invändningsperioden och att 

rättshavaren i fastighetsregistret inte får utöva sin sakrätt till den fasta egendomen i 

frågan. Tredje man som förvärvar sakrätt från rättshavaren i fastighetsregistret har 

ej rättslig ställning, d.v.s. dennes sakrätt inte är giltig. I fallet att 

invändningsregistreringen inte har laglig grund efter inskrivningsmyndighetens 

prövning bär de sökande ansvar för skada eller förlust som andra lidit på grund av 

invändningsregistreringen.  

iii) Ändring 

När rättshavaren i fastighetsregistret inte är den civilrättsliga rättshavaren kan 

ändring äga rum på begäran av de berörda parterna eller av 

inskrivningsmyndigheten självmant (252 § 2 st. Förslag till ny civilrättsbalk). 

iv) Statens ansvar 

Enligt 262 § Förslag till ny civilrättsbalk är den kinesiska staten 

skadeståndsskyldig gentemot den skadeståndslidande förutsatt i) 
                                                
57 Angående den följande diskussionen, se Liang, i not 44 a.a., s.50-51. 
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inskrivningsmyndighet har begått ett misstag, vilken förorsakar att uppgifter i 

fastighetsregistret är felaktiga, och ii) sådan felaktighet förorsakar skadan.  

 

Som tidigare nämnts (se avsnitt 3.2.2.4) saknas det en tydlig reglering beträffande 

inskrivningsmyndighets undersökningsplikt och inskrivningsprocedur i gällande kinesisk rätt. 

Detta problem ligger tyvärr inte i fokus i Förslag till ny civilrättsbalk, då huvudsyftet i 

Förslaget är att säkerställa ett enhälligt fastighetsregisterssystem, nämligen att det skall finnas 

ett fastighetsregister och en inskrivningsmyndighet58. 59 Varför fokus läggs på detta kan bero 

på att det länge varit ett problem i Kina att flera olika myndigheter är inblandade vid olika 

inskrivningar beroende på vilken sakrätt som berörs.60 Dessa myndigheter har tillämpat olika 

lagar eftersom det saknats en allomfattande lag för sakrättsliga bestämmelser. 61 Därför har en 

reglering avseende huruvida inskrivningsmyndigheter skall, samt i vilken utsträckning, utföra 

en undersökning och hur ett inskrivningsärende skall hanteras inte prioriterats.  Problemet blir 

dock att fastighetsregistrets kvalitet påverkas negativt på grund av detta.  

 

Sammanfattningsvis har Förslaget inget svar till de problem som redovisats i tidigare avsnitt 

beträffande gällande rätt. Exempelvis kan rätt ägare förlora sin äganderätt trots att förfalskade 

handlingar använts. Den rättmätiga ägaren får heller inte ersättning från staten i sådant fall. 

Däremot när det gäller tredje mans successor kan det tolkas så att den möjligen kan påkalla 

godtrosförvärv. Det saknas förutsättningar för att medge fastighetsregistet den absoluta 

rättsverkan även enligt Förslaget, och rättssäkerhet är fortfarande inte garanterad.   

 

                                                
58 Det bör uppmärksammas att det skall finnas endast en central myndighet som är huvudansvarig för alla 
inskrivningar som berör olika sakrätt, och den myndigheten kan ha olika kontor i hela Kina. Detta synsätt 
överensstämmer med svensk rätt, nämligen är det Lantmäteriet som har huvudansvaret och det finns olika 
inskrivningskontor som tillhör Lantmäteriet, se ”https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/”, lydelse 
2016-02-25. 
59 Liang, i not 44 a.a., s.30-35. 
60 Liang, i not 44 a.a., s.31. 
61 Ibid. 
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Följande avsnitt syftar på att redovisa för hur regeln om godtrosförvärv är utformad i svensk 

rätt, samt undersöka huruvida svensk rätt har en bättre lösning beträffande nämnda problem i 

gällande kinesisk rätt med hänsyn till rättssäkerheten.  

3.4 Godtrosförvärv enligt 18 kap. JB i svensk fastighetsrätt 

Innan en redovisning avseende regeln om godtrosförvärv i svensk rätt vill uppsatsen ge en 

kortfattad introduktion till hur denna regel är utformad i andra rättssystem och hur denna regel 

kom till stånd i svensk rätt. Enligt en rättsutredning visade det sig att det förelåg 

förutsättningar för att genomföra ett system med godtrosskydd grundat på inskrivning i 

Sverige, men det har funnits tvekan avseende hur själva godtrosskyddet skall utformas. Å ena 

sidan uppställs godtrosförvärv i tysk rätt för den som genom avtal förvärvar äganderätt till fast 

egendom så gott som undantagslöst såvida innehållet i fastighetsboken är riktigt. Å andra 

sidan finns det engelsk rätt där rättsägarens ställning principiellt är orubbad och registreringen 

garanterar endast förvärvaren en rätt till ersättning av statsverket. Svenska godtrosförvärvs 

modellen är en mellanståndpunkt av tysk respektive engelsk rätt, nämligen att 

godtrosförvärvet står sig utom när det gäller vissa ogiltighetsgrunder av kvalificerad typ.62 

 

Till skillnad från svensk rätt förefaller kinesisk rätt  att välja det tyska sättet. Efter redovisning 

av gällande kinesisk rätt och Förslag till ny civilrättsbalk har vi fått en inblick i kinesisk rätt 

angående godtrosförvärv. Detta avsnitt skall försöka utreda hur de svenska reglerna angående 

godtrosförvärv är konstruerade. 

3.4.1 Godtrosförvärv vid äganderättöverlåtelse 

JB 18:1 1 st. reglerar förutsättningarna för godtrosförvärv av fast egendom. 18:1 1 st. lyder: 

Har fast egendom förvärvats genom överlåtelse och var överlåtaren ej rätt ägare till 

egendomen på den grund att hans eller någon av hans företrädares åtkomst var ogiltig eller 

av annat skäl ej gällde mot rätte ägaren, är förvärvet likväl giltigt, om lagfart på egendomen 

vid överlåtelsen var beviljad för överlåtaren och om förvärvaren vid överlåtelsen eller, när 

egendomen därefter överlåtits till annan, denne vid sitt förvärv varken ägde eller bort äga 
                                                
62 Angående detta stycke, se Prop. 1970:20 del B, s. 460-461, 465. 
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kännedom om att överlåtaren ej var rätt ägare. Vad nu sagts gäller ej förvärv som skett vid 

exekutiv försäljning. 

 

Härav framgår till att börja med att förvärv vid exekutiv försäljning är undantaget från 

godtrosförvärv (18:1 1 st. p. 2 JB), och UB 14:3 gäller vid sådant fall. Utgångspunkten för 

tillämplighet av godtrosförvärv är att överlåtare (B) inte är rätt ägare till fastigheten. B:s eget 

fång kan vara ogiltigt, men är det inte nödvändigtvis. Det kan vara så att B:s företrädares fång 

är ogiltigt, det kan också vara fråga om ett fall då B:s säljare hävt köpet, när B redan har sålt 

fastigheten vidare till godtroende C. 63  

 

Till skillnad från kinesisk rätt (inkl. Förslaget) är svensk rätt klar angående tillämpning av 

godtrosförvärv vid tredje mans successors förvärv. För att ge en tydligare bild av den svenska 

regeln om godtrosförvärv kommer den att förklaras i två olika situationer, d.v.s. 

godtrosförvärv vid överlåtelse samt vid vidare överlåtelse. 

 

Situation i) Vid överlåtelse 

Rätt Ägare  Överlåtelse Överlåtare Överlåtelse Förvärvare 

(Tredje Man) 

A -> B -> C 

 Ogiltigt Lagfart ? God tro 

Situation: Anta att A:s fastighet överlåts till B, vars åtkomst dock är ogiltig eller av annat skäl 

ej gällde mot A, men B säljer fastigheten vidare till C. Består C:s äganderätt mot A? 

 

Enligt JB 18:1 1 st. vinner C fastigheten förutsatt att följande rekvisit är uppfyllda, i) C:s fång 

skall vara giltigt, vilket innebär att formkraven enligt JB 4:1 måste vara uppfyllda; ii) C var i 

god tro vid förvärvet, d.v.s. C varken ägde eller borde ha ägt kännedom om att B ej var rätt 

ägare. C:s goda tro beträffande B:s äganderätt måste ha förelegat vid överlåtelsen, däremot 

om C senare inser att B inte var rätt ägare påverkar det inte C:s möjlighet till godtrosförvärv; 

                                                
63 Angående detta stycke, se Victorin, Hager, i not 1 a.a., s.246, 247. 
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iii) lagfarten till den fasta egendomen var beviljad till B vid överlåtelsen. Det är inte 

tillräckligt att överlåtarens förvärv blir lagfaret i efterhand, men innan den rätte ägaren 

framställer sitt anspråk, d.v.s. lagfarten måste föreligga redan när godtrosförvärvet äger rum;64 

och iv) starka ogiltighetsgrunder enligt JB 18:3 ej föreligger, t.ex. att A inte får befinna sig i 

en konkurssituation vid utfärdandet av handlingen på vilken äganderätten grundats.   

 

Situation ii) Vid vidareöverlåtelse 

Rätt Ägare  Överlåtels

e 

Överlåtare Överlåtels

e 

Förvärva

re 

Överlåtels

e 

Efterträda

re/Successo

r 

A - > B -> C -> S 

 Ogiltigt Lagfart   ? God tro 

Vid samma förutsättningar som situation i), med en ändring, d.v.s. utan att söka lagfart, 

överlåter C vidare fastigheten till S. Består S förvärv gentemot A? 

 

Enligt JB 18:1 1 st. föreligger även godtrosskydd vid s.k. transportköp, d.v.s. köp där C, utan 

att själv söka lagfart, överför hela köpekontraktet på en ny köpare: S. Förutsättningen att S 

ska erkännas äganderätt till fastigheten i sådant fall är att C inte själv skaffat lagfart på sitt 

förvärv, utan att C sålde fastigheten vidare till S som var i god tro och det inte föreligger 

starka ogiltighetsgrunder enligt JB 18:3. Denna regel blir särskilt betydelsefull när C inte var i 

god tro eller det är ovisst om C var det vid överlåtelsen. Även om det finns en generell 

skyldighet hos förvärvaren att söka lagfart och lagfart i princip inte kan beviljas förrän 

säljaren fått lagfart, finns det särskilda bestämmelser i JB 20:4, enligt vilka S får söka lagfart 

även för C:s förvärv, om bifall till S:s lagfartsansökan är beroende av att C:s förvärv lagfars. 

Om ett scenario skulle uppstå där C inte kan få lagfart, bör S kunna få lagfart på grund av sitt 

godtrosförvärv efter lagfartssammanträde. 65 

                                                
64 Prop. 1970:20 del B s.465 
65 Angående detta stycke, se Victorin, Hager, i not 1 a.a., s.248, 249.  
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3.4.2 Vid godtrosförvärv – statens ansvar 

Statens ansvar regleras i JB 18:4, enligt vilken, om A:s rätt till fastigheten utsläckts på grund 

av C:s godtrosförvärv enligt JB 18:1 eller 18:2, får A framställa sitt anspråk gentemot staten 

och kan få ersättning för sin förlust.  

 

I det fall förutsättningarna för godtrosförvärv inte uppfylls, får A tillbaka sin fastighet utan 

belastning av eventuell panträtt eller nyttjanderätt som upplåtits av B (6:8, 7:14, 7:15 JB). Om 

lagfart har beviljats med stöd av en förfalskad fångeshandling, har A även rätt till skälig 

ersättning av staten för sina kostnader för att få den senare beviljade lagfarten undanröjd 

(18:4a 1 st. JB). C får ersättning av staten för sin förlust om C:s förvärv icke skall gälla till 

följd av 18:3, om C vid förvärvet eller vid upplåtelsen varken ägde eller borde ha ägt 

kännedom om att B icke var rätt ägare (18:4 2 st. JB). Ersättning kan nedsättas eller falla bort 

om A eller C har medverkat till förlusten genom att utan skälig anledning underlåta att vidtaga 

åtgärd för bevarande av sin rätt, eller C på annat sätt har medverkat till förlusten genom eget 

vållande (18:4 JB). 

3.4.3 Är svensk rätt tillräcklig beträffande fastighetsregistrets tilltro? 

Svensk rätt har en helt annan utformning avseende regeln om godtrosförvärv jämfört med 

gällande kinesisk rätt. Även om svensk rätt också anger hög trovärdighet till 

fastighetsregister, 66 men det finns de förutsättningar som kan försäkra fastighetsregistrets 

tillförlitlighet, exempelvis finns det endast ett fastighetsregister enligt svensk rätt, och 

inskrivningsärenden skall handläggas av en för landet gemensam inskrivningsmyndighet, 

nämligen det statliga lantmäteriet med verksamheten som bedrivas av inskrivningskontor 

(19:3 JB), vidare i JB 19 kap. finns det omfattande regler avseende hur inskrivningsärenden 

skall handläggas. T.ex. från den dagen en inskrivningsansökan kommer in till 

inskrivningsmyndighet, skall ärendet registreras och alla handlingar skall sammanföras i en 

akt (19:9 1 st. JB). Ifall sökande eller någon annan lämnar uppgifter som är av betydelse för 

ärendet, skall en anteckning göras i akten (19:9 2 st. JB). Om en ansökan inte kan bifallas, 

                                                
66 Prop. 1970:20 del A s.2. 



  

51 

 

  

skall även inskrivningsmyndigheten förbereda den vars rätt berörs tillfälle att yttra sig i 

skriftlig form (19:16 JB). Ett beslut som har gått henne eller honom emot kan överklagas av 

den som beslutet rör genom förvaltningsbesvär (19:32 JB), vilken innebär att en prövning 

angående beslutets lämplighet och laglighet skall prövas av domstolar.67 Sverige är även känd 

för sin offentlighetsprincip som redovisades i tidigare avsnitt vilken bidrar också till 

tillförlitligheten avseende fastighetsregistret.  

 

Utöver de ovan nämnda reglerna som är utanför 18 kap. godtrosförvärv, har 18 kap. även i sig 

undantagit vissa ogiltighetsanledningar av kvalificerad typ ur tillämpning av godtrosförvärv. I 

JB 18:3 räknas upp tre huvudfall, nämligen:68 

i) att B åtkommit fastigheten genom att förfalska en köpehandling, eller den utfärdas av 

någon som är obehörig, eller att B tvingat till sig fastigheten genom råntvång som 

avses i 28 § Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område, 

ii) att A var i konkurs, omyndig, handlade under påverkan av en psykisk störning, eller 

att A saknar rådighet över den fasta egendomen på grund av att en förvaltare enligt 

föräldrabalken var förordnad för honom, samt 

iii) att B:s förvärv var ogiltigt för att det inte skett i föreskriven form eller med 

iakttagande av andra föreskrivna villkor, eller i annat fall utan erforderligt samtycke 

eller tillstånd.  

 

Så även om det kan finnas felaktiga uppgifter i fastighetsregistret kan vissa förvärv inte 

föranleda äganderättsövergång trots C:s godtro enligt svensk rätt. Med hänsyn till statens 

ansvar har den svenska staten ett mer omfattade ansvar jämfört med kinesisk rätt samt 

Förslaget till ny civilrättsbalk. Är det möjligt att införavissa regler i svensk rätt in kinesisk 

godtrosförvärvs regel och “hur”?  

 

                                                
67 Detta är enligt förvaltningsrätts allmänna princip. 
68 Victorin, Hager, i not 1 a.a., s.250, 251. 
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För att besvara denna fråga skall jag i följande avsnitt först jämföra de två rättssystem på en 

mer omfattande nivå, därefter undersöka vilka fördelar och nackdelar varje system har, och 

slutligen försöker jag dra en egen slutsats, nämligen hur kinesisk rätt bör utformas enligt mig.  

3.5 Jämförelse mellan kinesisk respektive svensk rätt 

3.5.1 Skillnader och likheter mellan gällande svensk och kinesisk rätt 

Svensk rätt och gällande kinesisk rätt skiljer sig åt beträffande regeln om godtrosförvärv.  

i) För det första tillämpar svensk rätt olika regler beroende på om ett föremål är fast 

eller lös egendom, nämligen tillämpas regleringarna i JB endast på sakrätt som 

avser fast egendom, och godtrosförvärv avseende lös egendom regleras i Lag 

(1986:796) om godtrosförvärv av lösöre. 106 § i Sakrättslagen är tillämplig för 

godtrosförvärv avseende både fast och lös egendom. 

 

ii) Vidare konstruerar svensk rätt regeln om godtrosförvärv på ett helt annat sätt än 

gällande kinesisk rätt. Det ställs upp olika kriterier för att godtrosförvärv skall bli 

tillämpligt. Enligt svensk rätt skall C vara i god tro vid överlåtelsetillfället; det 

skall finnas ett giltigt förvärv av C, vilket innebär att C skall ha tecknat ett 

köpeavtal med B och formkraven i JB 4:1 skall vara uppfylld; B skall inneha 

lagfart vid överlåtelsen; och det inte är fråga om en stark ogiltighetsgrund enligt 

JB 18:3. Däremot enligt kinesisk rätt krävs det att i) C skall vara i god tro vid 

överlåtelsetillfälle, ii) överlåtelsepris skall vara skäligt, och iii) C skall ha inskrivit 

sin äganderätt i fastighetsregistret. Utöver ovan nämnda kriterier finns det även ett 

dolt kriterium som krävs i praktiken, nämligen B skall även ha en giltig lagfart vid 

överlåtelsetillfället (se tidigare redovisning i avsnitt 3.2.2.4). 

 

Den svenska regeln om godtrosförvärv särskiljer starka och svaga 

ogiltighetsgrunder, och godtrosförvärv medges ej när A förlorar sin fastighet på 

grund av en stark ogiltighetsgrund, exempelvis kan C inte medges äganderätt om 

C förvärvar en fastighet från en delägare om denna inte fått tillstånd av resterande 
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samägare trots C är i god tro. C:s förvärv kan heller inte komma till stånd om B 

åtkommit fastigheten genom att förfalska en köpehandling. Till skillnad från 

svensk rätt förefaller kinesisk rätt tillerkänna den godtroende tredje partens förvärv 

såvida den har förlitat sig på fastighetsregistret, oavsett på vilken grund A 

förlorade sin fastighet. Frågan är om sådan rättsföljd är skälig och om ej, bör det 

då finnas åtgärder för att säkerställa fastighetsregistrets kvalitet (se tidigare avsnitt 

3.2.2.3 och 3.2.2.4 angående denna diskussion).  

 

Vidare avseendesjälva transaktionen, i svensk rätt behöver transaktionen inte ha 

genomförts, nämligen C behöver inte ha betalat för att äganderätt skall kunna 

övergås från A till C, däremot skall C, enligt kinesisk rätt, delvis eller helt ha 

betalat köpeskillingen och inneha lagfart för att A:s äganderätt skall kunna 

utsläckas helt och hållet;  

 

iii) De sakrättsliga momenten skiljer sig också. Enligt kinesisk rätt är det ett giltigt 

avtal tillsammans med inskrivning som konstituerar de sakrättsliga momenten. 

Enligt svensk rätt är sakrättsliga momentet uppnått när ett giltigt köpeavtal 

undertecknas (NJA 2007 s. 652). Som sagts tidigare har den kinesiska staten stark 

kontroll över marken och marken kan inte ägas av en enskild, däremot utövar den 

svenska staten inte lika starkt statlig kontroll över marken som Kina och marken 

ägs primärt av enskild och kan överlåtas fritt som en primär form. Detta kan 

kanske förklara varför det räcker med ett förvärvsavtal för att godtroende tredje 

mans förvärv skall kunna medges i svensk rätt. Vidare bör det uppmärksammas att 

i svensk rätt äger inskrivning inte inverkan på giltigheten av inskrivna förvärv, 

vilket innebär att frågan om ett förvärv är giltigt eller inte prövas även om 

förvärvet har blivit inskrivet (19:40 JB). 

 

iv) När det gäller godtrosprövning har svensk sakrätt infört regeln i JB 18:8, som 

innebär att förvärvare C inte kan åberopa god tro i frågan, om uppgifter redan 
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antecknats innan förvärvet. Enligt kinesisk rätt förefaller det vara så att det 

presumeras att C är i god tro såvida C förlitar sig på fastighetsregistret. 

 

v) Svensk rätt har uttryckligen hävdat tillämpning av godtrosförvärv till C:s 

successor, medan kinesisk rätt anger inget svar huruvida denna regel kan åberopas 

av C:s successor eller inte. 

 

vi) Kinesisk rätt ställer tydligt krav beträffande C:s inskrivning, nämligen att C måste 

erhålla lagfart för att äganderätt skall kunna medges. Svensk rätt ställer dock inte 

något sådant krav i JB 18:1, emellertid i praktiken utesluter lagfart definitivt risken 

för att A ges bättre rätt. 69  Enligt JB18:9 kan A framställa talan om bättre rätt mot 

den som har lagfarten eller den som senast har sökt.70 Om A väcker talan ges A 

företräde framför eventuella förvärvare som förvärvar fastigheten efter att A väckt 

talan mot den som har lagfart (18:9 JB) eftersom A:s talan skall antecknas av 

inskrivningsmyndigheten vilken utesluter godtrosförvärv (18:9, 19:29 JB).71 Så 

även om något absolut krav på lagfart inte ställs kan en lagfart definitivt säkra C:s 

förvärv, med andra ord, om den godtroende förvärvaren hinner förvärva 

fastigheten innan A väckt talan mot den som har lagfart kan A förlora äganderätt. 

 

vii) När det gäller staten respektive individens ansvar skiljer svensk och kinesisk rätt 

sig åt. Som redovisats tidigare har den kinesiska staten begränsat ansvar jämfört 

med den svenska staten, dels skiljer det sig i förhållande till ansvarsomfattning, 

dels bibehåller den kinesiska staten regressrätt gentemot den skadeståndsskyldige.  

 

Utöver skillnader mellan statligt ansvar skiljer det sig även mellan de berörda 

parternas ansvar, nämligen skall A huvudsakligen rikta sitt skadeståndsanspråk 

                                                
69 Martinson, Claes (jur. dr.), Funktionalismen och bättre rätt till fast egendom, SvJT 2008 s.673. 
70 Enligt Martinson, Claes (jur.dr.) skall det dock tolkas att A kan väcka talan mot vem som helst till följd av 
funktionell argumentationstradition, Martinson, i not 69 a.a., s. 669. 
71 Martinson, i not 69 a.a., s.673. 
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gentemot B enligt 106 § 2 st. Sakrättslagen, men i vissa fall kan A få ersättning 

direkt från staten om förlusten förorsakas av fel registrering i fastighetsregistret 

(21 § Sakrättslagen), däremot ersätts A alltid för sin förlust av allmänna medel 

enligt svensk rätt (18:4 1 st. JB). Svensk rätt ersätter även den godtroende tredje 

partens förlust om dennas förvärv inte kommer till stånd på grund av starka 

ogiltighetsgrunder enligt JB 18:3 (18:4 2 st. JB). I kinesisk rätt kan C möjligtvis i 

vissa fall få ersättning från staten om det bevisar sig att C:s förlust förorsakas av 

fel i fastighetsregistret (21 § Sakrättslagen). 

 

Trots skillnader har svensk och kinesisk rätt vissa likheter. Kinesisk rätt förefaller bevilja 

fastighetsregistret en absolut rättsverkan avseende godtrosförvärv, svensk rätt har en liknande 

inställning. Enligt prop. 1970:20 del A skall den som förvärvat en fastighet och därvid i god 

tro förlitat sig på överlåtarens lagfart kunna göra ett godtrosförvärv. Syftet med denna 

bestämmelse enligt propositionen är att stärka tilltron till fastighetsbokens innehåll.72 

Huvudprincipen i svensk rätt är att inskrivningar i fastighetsregistret tillges hög offentlig 

trovärdighet, vilken emellertid jämkas för det fall att bristen i förvärvet är av särskilt 

kvalificerad beskaffenhet, enligt JB18:3. 

3.5.2 Fördelar och nackdelar ur två rättssystems perspektiv 

Innan en jämförelse av fördelar och nackdelar görs avseende regeln om godtrosförvärv i 

respektive rättssystem, skall uppsatsen först genom följande exempel demonstrera hur olika 

rättsföljder skiljer sig åt enligt respektive system. Exempelvis hyr A ut sin fastighet till B. B 

förfalskar en köpehandling, får lagfart och säljer fastigheten vidare till C. C söker inte lagfart. 

A upptäcker att B olovligt sålt sin fastighet, men innan A hinner väcka talan mot B, har 

fastigheten förvärvats av S. S erhåller lagfarten innan talan väckts. Efter att talan har väckts 

säljs fastigheten vidare till D. 

 

                                                
72 Prop. 1970:20 del A s.2. 
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Som nämndes tidigare har svensk sakrätt ett funktionellt synsätt till regleringen i JB 18 kap. 

vilket innebär att problem som uppkommer om vem som äger “bättre rätt” till egendom skall 

hanteras i varje partsrelation för sig.73  

● Relationen mellan A-B skall lösas med obligationsrättsliga regler. A får häva 

försäljning och B:s lagfartsansökan på grund av förfalskning och olovligt förfogande.  

● Relationen mellan A-C skall de sakrättsliga reglerna i JB 18 kap. användas. För att C 

skall ges bättre rätt mot A krävs det att C skall vara i god tro och bristen i B:s förvärv 

inte är en av det kvalificerade slag som anges i JB 18:3. Emellertid B genom 

förfalskning erhöll lagfarten vilken räknas som kvalificerade slag enligt JB 18:3, 

således det att äganderätten till fastigheten inte kan övergå till C, och A har fortfarande 

bättre rätt.   

● I relationen mellan A-S skall de sakrättsliga reglerna i JB 18 kap. tillämpas. Det 

motsvarar illustrerade situationen ii) “vidare överlåtelse” vid förklaring av 

godtrosförvärv. Skulle C ha gjort ett godtrosförvärv kan S ges bättre rätt än A på den 

grunden att C kan vara behörig att överlåta fastigheten. Eftersom det föreligger sådana 

brister som avses i JB 18:3 är godtrosförvärv för S ändå uteslutet. Om sådana brister 

inte uppstår kan S tillerkännas äganderätten, eftersom S erhöll lagfart innan A:s talan 

väckts. Om S däremot inte hade lagfarten vid talans väckande, kan S inte medges 

bättre rätt även om brist som anges i 18:3 inte föreligger, eftersom talan skall 

antecknas, enligt JB 19:29, vilket i sin tur utesluter S:s godtros påstående (18:8 JB). 

● Relationen mellan A-D skall i princip behandlas som relationen A-S. D får inte bättre 

ställning än S.  

 

Slutsatsen av detta fall är att fastigheten bör avträdas och A återfå sin fastighet. C, S och D 

kan kräva tillbaka köpeskillingen eller få ersättning från den svenska staten enligt JB 18:4 2 

st. I det fall staten utger ersättning inträder staten i dennes ställe och kan utkräva skadestånd 

                                                
73 Martinson, i not 69 a.a., s.672-673. 
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(18:7 JB). Om fastigheten ökat i värde efter försäljningen kan A även “komma åt” 

värdeökningen genom hävning och återgång.74   

 

Enligt gällande kinesisk rätt ges inte C bättre rätt på grund av avsaknad av lagfart enligt 106 § 

Sakrättslagen. Om C däremot erhåller lagfart kan C:s äganderätt medges. När det gäller 

förhållandet mellan A och S är det oklart huruvida regeln om godtrosförvärv kan åberopas av 

S vid sådan vidare överlåtelse. Om C, istället av B, anses vara obehörig överlåtare, kan S 

medges bättre rätt, men huruvida fallet kan prövas på så sätt är oklart. Beträffande D:s förvärv 

övergår möjligtvis inte äganderätt till D eftersom A väckte åtal (19 § Sakrättslagen). 

Slutsatsen av detta fall är att A får tillbaka sin fastighet, samt att A kan enligt 

kontraktsrättsliga regler begära skadestånd gentemot B om A förlorar fastigheten. Eftersom B 

har lagfarten innebär det att fastighetsregistret innehåller felaktiga uppgifter beträffande 

fastighetens ägare, vilket innebär att C, S och D får ersättning från den kinesiska staten, och 

staten i sin tur kan utkräva skadestånd från B.  

3.5.2.1 Fördelar och nackdelar ur två rättssystems perspektiv 

i) Ur rätt ägares perspektiv 

Svensk rätt kan sägas ge rätt ägare en tryggare ställning jämfört med kinesisk rätt, med 

hänsyn till svensk rätts särbehandling beträffande starka och svaga ogiltighetsgrunder i 

samband med godtrosförvärv. Gällande kinesisk rätt tycks inte göra sådana åtskillnader. 

Konsekvensen blir att den rätta ägaren löper större risk att förlora sin äganderätt. Kinesisk rätt 

förefaller bevilja fastighetsregistret en absolut rättsverkan, även om det finns rättelse, 

invändningsregistrering, och förenade fastighetsregister, finns det risk att fastighetsregistret 

inte kan möta den tilltro som lagstiftare har valt att sätta till fastighetsregistret. Den största 

oron beror på vad som åligger myndigheterna, främst med hänsyn till den alltmer avancerade 

förfalskningstekniken. Att tilldela bättre rätt till den godtroende tredje parten, trots det 

bakomliggande rättsliga felet, kan föranleda ett obalanserat rättsskydd mellan rätt ägare och 

tredje man. Fördel med svensk regel om godtrosförvärv är att oavsett förfalskningsteknik så 

                                                
74 Martinson, i not 69 a.a., s.680.  
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övergår inte äganderätten. Vidare skall det uppmärksammas att A har bättre möjlighet till 

statlig ersättning enligt svensk rätt än kinesisk rätt.  

 

ii) Ur godtroende tredje mans perspektiv 

I enlighet med vad som anförts ovan under avsnitt 3.2.2.2, såvida tredje man förlitar sig på 

fastighetsregistret, förefaller det att äganderätt medges till denne enligt kinesisk rätt. Fördelen 

med en sådan lösning är att det förenklar godtros bedömningen och troligtvis uppnås en 

enhetlig tillämpning av domstolar. Nackdelen är att andra omständigheter vilka kan vara 

relevanta inte tas hänsyn till vid bedömning av god tro.  Svensk rätt har inte samma 

inställning som kinesisk rätt, däremot kan JB 18:8 tillämpas vid bedömningen av huruvida C 

var i god eller inte. Nackdel är dock att domslut kan vara olika beroende på bevisning i svensk 

rätt. Men detta är ett generellt problem i processrätt med hänsyn till svårighet med bevisning. 

 

Eftersom kinesisk rätt förefaller medge godtroende tredje man äganderätt såvida de kriterierna 

är uppfyllda oavsett på vilken grund B besitter fastigheten, har C större möjlighet till 

äganderätt. Däremot enligt svensk rätt utesluter godtrosförvärvs tillämpning om det föreligger 

någon av de ogiltighetsgrunderna i 18:3 JB. Vid sådana fall löper C större risk att förlora 

äganderätt i svensk rätt jämfört med kinesisk rätt. 

 

Med hänsyn till statlig ersättning får C ersättning enligt svensk rätt om den förlorar 

äganderättsanspråk på grund av 18:3 JB, men enligt kinesisk rätt kan C också möjligtvis få 

ersättning från den kinesiska staten men den kan endast grundas på fel i 

fastighetsregistreringen.  

 

Sammanfattningsvis finns det fördelar och nackdelar i båda rättssystemen. Enligt vad som 

redovisats tidigare, om kinesisk rätt inte kan garantera fastighetsregistrets absoluta riktighet, 

är det orimligt att tillsätta det sådan rättsverkan i dagsläget. 
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3.5.3 Svensk rätt vs. Förslag till ny civilrättsbalk 

Förslag till ny civilrättsbalk avseende godtrosförvärv påminner i stor sett om tysk “regeln om 

godtrosförvärv” i 892 § BGB. Förslaget tillämpar olika regler om godtrosförvärv beroende på 

om rättsobjektet är fast eller lös egendom, vilken överensstämmer med svensk rätt. När det 

gäller kriterier beträffande godtrosförvärv av fast egendom tilldelas det tydligt offentlig 

trovärdighet till fastighetsregistret (251 § Förslag till ny civilrättsbalk). Förslaget särskiljer 

inte starka eller svaga ogiltighetsgrunder, utan medger äganderättsövergång såvida förvärvare 

(C) inte ägde eller borde äga kännedom om rättsligt fel i fastighetsregistret.   

 

Enligt Förslaget blir rättsföljderna annorlunda beträffande tidigare nämnda exemplet. C 

medges bättre rätt enligt 251 § Förslag till ny civilrättsbalk. Äganderätt övergår även till S 

eftersom C var behörig att överlåta fastigheten. Relationen A-D skall i princip behandlas som 

relationen A-S. Enligt Förslaget övergår äganderätt redan vid C:s förvärv. A kan välja att få 

ersättning från den kinesiska staten eller begära skadestånd enligt obligationsrättsliga regler 

gentemot B (261 § Förslag till ny civilrättsbalk).  

 

Fördelen med den i Förslaget föreslagna lösningen är att den är enklare att tillämpa än 

gällande kinesisk rätt med hänsyn till rekvisit avseende godtrosförvär, den tillämpas även till 

tredje mans successor, och tredje man har lättnad bevisbörda för att bevisa sin godtro. 

Nackdelen med Förslaget är att även om inskrivning skall göras hos allmänna domstolar, 

tillkommer samma problem beträffande fastighetsregistrets tillförlitlighet som redovisats 

tidigare angående gällande kinesisk rätt. Rätt ägare möter större risk att förlora sin äganderätt 

jämfört med svensk rätt. 

3.6 Slutsats 

Enligt vad som redovisats tidigare bör gällande kinesisk rätt för de första, bekräfta att 

rättsförhållandet mellan B och C är baserat på ett giltigt avtal vilket skall konstituera som ett 

nytt kriterium tillsammans med de befintliga kriterierna beträffande regeln om godtrosförvärv, 

vidare begränsa godtrosförvärvs tillämpning genom införandet av reglerna som motsvarar JB 
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18:3. Vidare bör tillämpning av godtrosförvärv inte vidsträcktas till tredje mans successor. 

Om fastighetsregistret skall tillerkännas en absolut rättsverkan bör kinesisk rätt införa 

motsvarande förvaltningsrättsliga regler som i svensk rätt och en tydlig reglering avseende 

myndighetsprövningsform. Slutligen bör den kinesiska staten ha ett mer omfattade statligt 

ansvar, men staten skall bibehålla regressrätt gentemot den skadeståndsskyldige. 

 

Anledning till varför rättsförhållande mellan B och C bör förtydligas är att säkerställa C:s 

rättsställning. Varför regeln om godtrosförvärv bör behållas men med vissa ändringar är till 

stor del på grund av hur kinesisk fastighetsmarknad fungerar. Som nämndes i inledningen kan 

äganderätt till jord inte överlåtas, utan endast nyttjanderätt till jord får upplåtas efter tillstånd 

från myndigheter eller bönder kollektivt. Anledning till att det finns “inskrivning” som ett 

krav på både B och C:s sidor är att den kinesiska staten vill ha stark kontroll över hur jord 

används, vidare kan en inskrivning också ge viss trygghet vid fastighetstransaktion för de 

berörda parterna. Dessa kriterier är skapade för att passa den kinesiska fastighetsmarknaden. 

 

Anledning till införande av motsvarande regel som i JB 18:3 är att det kan minska rätt ägares 

risk att förlora sin fastighet, detta är också ett stark verktyg att bemöta de alltmer avancerade 

förfalskningsteknikerna. På så sätt kan det uppnås ett balanserat rättsskydd mellan A och C. 

Beträffande tredje mans successor (S) är jag av åsikt att regeln om godtrosförvärv inte bör 

kunna åberopas av S. Enligt gällande rätt skall B och C ha lagfart för att godtrosförvärv har 

möjlighet att komma till stånd. Om S kan åberopa godtrosskydd innebär det att C skall ha 

lagfart för att S skall ha möjlighet till äganderätt. Men om C innehar lagfart, och C inte är 

obehörig överlåtare, då har S köpt fastigheten från en behörig överlåtare, vilket utesluter 

tillämpning av godtrosförvärv. Så enligt mig finns det inget behov för S att ha godtrosskyddet.  

 

För att kunna tillerkänna fastighetsregistret en absolut rättsverkan, krävs det att det skall 

finnas ett systematiskt stöd som kan försäkra fastighetsregistrets kvalitet. Enligt vad som 

redovisats tidigare kan de förvaltningsrättsliga reglerna i svensk rätt ge en bra förutsättning till 

varje inskrivningsärendes förfarande. De reglerna behövs inte nödvändigtvis införas i 

kinesiska Sakrättslagen, utan kan regleras i lag om förvaltningsrätt. Med hänsyn till 



  

61 

 

  

myndighetsprövning, bör den vara en materialprövning med hänsyn till fastighetsregistrets 

betydande roll avseende ändring till sakrätt. Den sista nämnda är ett mer omfattande statligt 

ansvar, nämligen att den kinesiska staten bör ersätta berörda aktörers förlust vid en 

fastighetstransaktion, och inte enbart begränsas till ansvar som orsakas av en felaktig 

registrering. Fördelen med ett sådant ansvar är att det kan ge en tryggare ställning till den 

rättmätiga ägaren (A) och även förvärvaren (C). Regressrätt skall bibehållas av staten 

gentemot den skadeståndsskyldige. Fördelen med det är att om staten kan ta till rättsliga 

åtgärder och utkräva skadestånd kan det ge en avskräckande verkan till dem som vill handla 

olagligt. 

 

I följande kapitel kommer uppsatsen att behandla ett annat problem i samband med 

äganderättsövergång, nämligen om en och samma fastighet överlåts till flera personer, vem är 

då den rätta ägaren? Samma struktur som vid redovisning avseende godtrosförvärv skall även 

tillämpas här, nämligen kommer det följande kapitlet inleds med en introduktion till kinesisk 

rätt, efteråt kommer eventuellt rättsproblem identifieras, och slutligen en undersökning av hur 

problemen löses enligt Förslag till ny civilrättsbalk respektivesvensk rätt. Detta kapital 

avslutas med en jämförelse av två rättssystem och en slutsats angående hur identifierat 

problem bör kunna lösas.  

4 Dubbeldisposition vid äganderättsövergång 

4.1 Introduktion 

Dubbeldisposition benämns också ’’tvesala’’, vilket betyder att en och samma egendom 

överlåts till flera personer. Tvesala situationer regleras i 1 kap. 5 § Handelsbalk (1736:0123 

2): ’’Säljer man tvem ett; gälde skadan åter, (och böte tio daler,) och den behåller godset, som 

först köpte.’’, vilken innebär att den första köparen har rätt till varan. Problemet med en sådan 

tvesalusituation är att den senare köparen hamnar i ett sämre rättsläge jämfört med den 

tidigare köparen. Anta till exempel att C köper en fastighet från A utan att veta att A redan 

sålt fastigheten till B, vem skall medges bättre rätt, B eller C?  
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4.2 Gällande kinesisk rätt 

4.2.1 Äganderättöverlåtelse 

Rätt Ägare  Överlåtelse Förvärvare 

A -> B 

Därefter 

 Överlåtelse  Förvärvare (tredje man) 

A -> C 

 

Anta att A först överlåter sin fastighet till B och därefter till C. Vem är den rättsliga ägaren? 

 

Det saknas en direkt regel om dubbeldisposition i kinesisk rätt som motsvarar den i svensk 

rätt. För att lösa dubbeldispositionsproblemet utfärdade Högsta Folkdomstolen en förklaring, 

d.v.s. Förklaring från Högsta Folkdomstolen angående vissa problem i samband med 

försäljning av kommersiella bostäder (Lag Förklaring: 2003, Nr. 7) (最高人民法院关于审

理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释) [cit. HD Förklaring 2003 Nr. 7].  

 

● Scenario I: Om i) B inte kunde få äganderätten överlåten till sig på grund av att A även 

överlät fastigheten till C, ii) C redan erhållit lagfart, men iii) A och C var i ond tro vid 

överlåtelsetillfället, kan B väcka fastställelsetalan att ogiltigförklara A och C:s 

köpeavtal och sådant yrkande skall bifallas (10 § HD Förklaring 2003 Nr.7). 

Rättskonsekvens blir att A får tillbaka sin fastighet, och B kan sedan begära A:s 

fullgörelse, nämligen att lämna över avtalsföremål till B. På så sätt återfår B 

fastigheten. I detta fall är C berättigad till skadeståndsersättning från A vilken 

motsvarar den erlagda köpeskillingen samt ränta, förlust och även 

skadeståndsersättning som kan motsvara dubbelt den erlagda köpeskillingen (9 § HD 

Förklaring 2003 Nr.7).  

● Scenario II: Om däremot i) B inte kunde få äganderätten överlåten till sig på grund av 

att A även överlät fastigheten till C, ii) C redan erhållit lagfart, men iii) C var i god tro 

vid överlåtelsetillfället, får C bibehålla sin äganderätt och B kan endast utkräva 
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skadestånd gentemot A enligt samma beräkningsmodell som C kan utkräva (8 § HD 

Förklaring 2003 Nr.7).  

● Scenario III: I fallet då C inte erhållit lagfart behöver B endast begära att A fullgör 

avtalsförpliktelserna utan att “bry sig om” det senare avtalet. 75  

 

Förenklat, om C hunnit inskriva sin äganderätt före B skall C även vara i god tro för att kunna 

få sin äganderätt erkänd. Däremot om varken B eller C har inskrivit sig äger den som först 

tecknade köpeavtalet företräde. Det skall dock uppmärksammas att detta påstående saknar 

lagstöd, utan detta är endast en uppfattning utifrån juridisk doktrin.76 

 

Problemet är emellertid att denna förklaring får endast tillämpas på fastighet som säljs av 

nyttjanderättshavare som har fått nyttjanderätt att uppföra kommersiella bostäder på statligt 

ägd konstruktionsmark, nämligen förstahandslägenhet (1 § HD Förklaring 2003 Nr.7). 

Tillämpningsbegränsning innebär att andrahandslägenhetsförsäljning inte omfattas av denna 

förklaring. Frågan är: vilken regel gäller då? 

 

Det förefaller vara så att vissa domstolar följer sakrättslig grundläggande princip, nämligen 

såvida inskrivning har ägt rum övergår äganderätt, och hänsyn inte tas till huruvida den senare 

förvärvaren var i god tro eller ej. Exempelvis i 13 § Pekings Riktlinje, och 4 § Riktlinje 

angående vissa avtalsrättsliga problem beträffande försäljning av andrahandslägenheter från 

Shenzhen Intermediär Folkdomstol (深圳市中级人民法院关于审理二手房买卖合同纠纷案

件若干问题的指导意见) [cit. Shenzhens Riktlinje] anges det att 

                                                
75 Zhao, Jian Min, Shanxi Provins Hög Folkdomstol (陕西高级人民法院), Lösning beträffande 
dubbeldisposition av fastighet (一房二卖案件的处理), 
”http://wenku.baidu.com/view/d777f6225901020207409cb0.html”, lydelse 2015-11-25. 
76 Xu, De Feng, Vice-professor i Juridisk avdelning på Peking Universitet, Juridisk analys beträffande 
dubbeldisposition avseende fast egendom (不动产一物二卖法律问题研究), Juridisk Studie, vol. 3, 2012, s.87-
104.  
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dubbeldispositionsproblematiken skall lösas enligt följande, förutsatt att överlåtelseavtalet är 

giltigt enligt Avtalslag och andra civilrättsliga bestämmelser:77 

i) äganderätt skall medges till den som först får lagfart; 

ii) om ingen har fått lagfart skall äganderätt tillerkännas den som har besittning av 

fastigheten i frågan; 

iii) om varken lagfart har beviljats eller besittning har ägt rum skall äganderätt 

tillerkännas den som först erlagt köpeskillingen;  

iv) om ingen har genomfört sin förpliktelse enligt avtal skall äganderätt tillerkännas 

den som tidsmässigt först tecknade avtal. 

 

I målet “Zhao Yu vs. Ge Mengjia (Dubbeldisposition vid bostadsförsäljning) (2009)” 78 sålde 

Yang Le (A) sin bostad till Ge Mengjia (B). År 2008 flyttade B in i bostaden efter förvärvet 

men utan att ha erhållit lagfart. A sålde, år 2009, samma bostad till Zhao Yu (C) som dock 

erhöll lagfarten. C väckte åtal hos kinesisk motsvarighet till tingsrätt, folkdomstol, och 

begärde att B skulle avträda bostaden. Folkdomstolen dömde äganderätt till C och i domskälet 

angavs det att äganderättsövergång eller andra ändring avseende sakrätt kan endast bli 

gällande enligt inskrivningsprincipen, nämligen för att ägandrättsövergång eller upprättande 

av en ny sakrätt, m.m. skall bli giltig, måste inskrivning ha ägt rum, och utan inskrivning kan 

ingen ändring beträffande sakrätt komma till stånd. 

 

Däremot finns det även en andra lösning beträffande tvesala situation, nämligen att senare 

förvärvare (C):s goda eller onda tro påverkar äganderättsövergång, och C kan förlora sin 

äganderätt om C var i ond tro vid förvärvstillfälle trots inskrivning. Exempelvis i fallet ”Jin 

                                                
77 Det är viktigt att påpeka att ovannämnde riktlinjer har begränsat geografiskt tillämpnings område med hänsyn 
till den låga rangordning som rättskälla. Vidare är företrädesordningen en ananlog tillämpning av 10 § 
Förklaring från Högsta Folkdomstolen angående avtalsrättsliga problem i samband med nyttjanderätt till statsägd 
mark (Lag Förklaring: 2005, Nr. 5) (最高人民法院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问
题的解释) enligt 4 § Shenzhens Riktlinje. 
78 Målet är från: Zhang, i not 10 a.a., s.168-169.  



  

65 

 

  

vs. Song & Wang (Dubbeldisposition vid bostadsförsäljning) (2007)”79 sålde Song (A) sin 

lägenhet först till Jin (B) 2002 och senare till Wang (C) 2007. På grund av lägenhetens 

beskaffenhet kunde inte B ansöka om lagfart före 2007, på grund av detta erhöll C lagfarten 

före B. B väckte då talan gentemot A. Båda Chaoyang Folkdomstol, vilken motsvarar svensk 

tingsrätt, och Peking Andra Folkdomstol, vilken motsvarar svensk hovrätt, biföll B:s yrkande, 

d.v.s. B medgavs äganderätt trots C:s inskrivning. I domskälet konstaterade folkdomstolen att 

C inte kunde påkalla tillämpning av godtrosförvärv eftersom C var i ond tro vid 

förvärvstillfället och köpeskillningen var orimligt lägre än marknadspris.  

 

Första nämnda lösningen förefaller vara den mest accepterade regeln av de flesta 

domstolarna.80 När det gäller statligt ansvar, gäller samma regel som godtrosförvärv även vid 

dubbeldispositionssituation, nämligen 21 § Sakrättslagen kan tolkas som en generell 

ersättningsregel. Däremot vid dubbbeldispositionsfall avseende förstahandslägenhet har HD 

Förklaring 2003 Nr.7 en mer specifik skadeståndsregel som redovisades tidigare i avsnittet 

4.2.1. 

4.2.2 Problem med regeln om dubbeldisposition  

Som redovisats tidigare saknas en enhällig regel vid dubbeldispositionssituation vid 

andrahandslägenhetsförsäljning. Det är otvivelaktigt att en sådan regel behövs med hänsyn till 

att det sker fler och fler fastighetstransaktioner i Kina. Men hur skall en sådan regel utformas? 

Den nuvarande främst dominerade lösningen i domstol är att den som först genomförde 

inskrivning har företräde och hänsyn tas inte till huruvida förvärvare var i god tro eller inte. 

Är sådan lösning skälig i bedömning av äganderättsövergång? HD Förklaring 2003 Nr.7 

infördes godtrosbedömning, varför kan inte samma regel tillämpas även vid 

andrahandslägenhetsförsäljning? 

                                                
79 Beijing Kvällstidning (utg.), Samma ekonomiska bostad försäljs två gånger, advokaten hjälpte till att behålla 
bostaden (经适房被一房二卖，律师巧施计诉讼保全保住房子) , 2015-03-09, 
”http://money.163.com/15/0309/14/AK98AE2400253B0H_all.html”, lydelse 2016-01-14. 
80 Zhang, Wei, Fushun Folkdomstol, Analys angående tvister beträffande ny dubbeldisposition (新类型一房二
卖纠纷的审判思路探析) , 2016-01-06, ”http://fszy.chinacourt.org/article/detail/2016/01/id/1783386.shtml”, 
lydelse 2016-01-15. 
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Följande kapitel försöker undersöka hur dessa problem är löst enligt Förslag till ny 

civilrättsbalk. 

4.3 Förslag till ny civilrättsbalk 

4.3.1 Dubbeldisposition 

Som nämnts tidigare finns det ingen regeln om dubbeldisposition i gällande kinesisk sakrätt 

som motsvarar svensk fastighetsrätt. Vilken ställning har då Förslag till ny civilrättsbalk? 

 

Enligt 254 § Förslag till ny civilrättsbalk, när äganderätt till fast egendom överlåts till flera 

var för sig, har det förvärv för vilket inskrivning först inträffade företräde. Det skall 

uppmärksammas att äganderätt alltid har företräde före nyttjanderätt och panträtt.81 Det 

innebär att oavsett om nyttjanderätt- eller panträttsupplåtelse inträffar före eller efter 

överlåtelse har äganderätt alltid företräde. I exemplet att A pantsätter sin bostad till B, därefter 

sålde bostaden till C, kan B inte begära exekutionsförsäljning av bostaden i fallet att A inte 

betalar sin skuld. Enligt förklaringen till denna regel är att äganderätt är den totala rätten och 

har företräde framför alla andra sakrätter.82 

 

Utöver införandet av företrädesturordning har Förslaget även infört en annan regel, nämligen 

får rättshavare som har företrädesrätt byta sin företrädesturordning med en annan rättshavare 

som har en senare företrädesturordning (255 § Förslag till ny civilrättsbalk). Sådan ändring får 

tillkomma endast mellan samma typ av sakrätt och blir giltig när inskrivning avseende 

ändring har ägt rum. När en sådan ändring kan inverka på en tredje mans intresse får 

ändringen inte förekomma utan den tredje mannens tillstånd. Om ändringen ändå tillkommer 

är de som är involverade i ändringen solidariskt skadeståndsansvariga gentemot den tredje 

mannen (255 § Förslag till ny civilrättsbalk).  

                                                
81 Liang, i not 44 a.a., s.54. 
82 Ibid. 
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4.3.2 Skadeståndsregel 

Enligt 249 § Förslag till ny civilrättsbalk om rättshavare skall ändra sin sakrätt vilken kan ha 

inverkning på tredje mans intresse skall tillstånd från tredje mannen erhållas, annars är denne 

skadeståndsskyldig gentemot tredje mannen. Beträffande statens ansvar har Förslaget samma 

regel som gällande kinesisk sakrätt, nämligen att staten är skadeståndsskyldig om berörda 

parter lider skada på grund av felaktig registrering (262 § Förslag till ny civilrättsbalk). 

 

Förslag till ny civilrättsbalk har angett en tydlig reglering beträffande 

dubbeldispositionssituation, men det verkar inte ta hänsyn till huruvida den senare 

förvärvaren agerade i god eller ond tro. Följande kapitel skall undersöka hur regeln om 

dubbeldisposition är utformad i svensk rätt. 

4.4 Svensk fastighetsrätt avseende dubbeldisposition av fast egendom 

4.4.1 Äganderätt 

Dubbeldisposition behandlas främst i 17 kap. JB. Huvudregeln är att om flera förvärv gjorts 

har det förvärv, för vilket inskrivning söks först, företräde (17:1 JB). Om den som först söker 

lagfart är den som gjort det tidsmässigt senare förvärvet krävs det att denne vid förvärvet skall 

vara i god tro, d.v.s. denne ägde varken eller borde ej ägt kännedom om den första 

överlåtelsen för att denne skall få företräde (17:2 JB). Om denne efter förvärvet får kännedom 

om att det finns ett tidigare förvärv spelar det ingen roll för dennes företrädesrätt. Om ansökan 

om lagfart lämnas in på samma inskrivningsdag har förvärven företräde efter den tidsföljd i 

vilken de ägt rum och ond tro inte kan komma att spela någon roll (17:4 1 st. JB). Om 

förvärven är samtidiga eller det inte kan utrönas i vilken ordning de skett får rätten på talan av 

endera förvärvaren bestämma företrädesordning efter vad som efter omständigheterna är 

skäligt (17:4 2 st. JB).83 

                                                
83 Angående detta stycke, se Victorin och Hager, i not 1 a.a., s.240, 241. 
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4.5 Jämförelse mellan kinesisk respektive svensk rätt 

4.5.1 Skillnader och likheter mellan svensk rätt och kinesisk rätt (inkl. Förslag till ny 
civilrättsbalk) 

Som nämnts ovan i kinesisk rätt, när det gäller förstahandslägenhet, har Högsta 

Folkdomstolen utfärdat en förklaring, där görs godtrosprövning på tredjemans förvärv om han 

inskriver sig före den första förvärvaren, däremot saknas det en företrädsordning. När det 

gäller andrashandslägenhetsförvärv finns det olika lösningar. Inskrivning har den avgörande 

vikten vid bestämmande av äganderätt enligt första lösningen. Den andra lösningen tillämpar 

regeln om godtrosförvärv. Frågan är om det är skäligt. Vidare saknas en tydlig distinktion 

mellan regler om godtrosförvärv respektive dubbeldisposition. 

 

Förslag till ny civilrättsbalk föreslår en företrädesordning som i sig påminner om första 

lösningen avseende andrashandslägenhetsförvärv enligt gällande kinesisk rätt.  

 

Svensk rätt skiljer mellan godtrosförvärv och dubbeldisposition. Den principiella skillnaden 

mellan de två reglerna enligt svensk rätt är att dubbeldisposition behandlar förvärv som var 

för sig är rättsenliga, medan syftet med godtrosförvärv är att undanröja en brist som vidlåder 

förvärvet som sådan.84 Svensk rätt har en tydlig företrädesordning och kräver huvudsakligen 

en godtrosprövning om senare förvärvare först söker lagfart. 

4.5.2 Fördelar och nackdelar ur två rättssystems perspektiv 

Anta att A säljer sin lägenhet först till B och sedan till C. Enligt gällande kinesisk rätt, om A 

är nyttjanderättshavare kan C:s förvärv inte medges om C agerade i ond tro vid sitt förvärv 

trots att C:s förvärv har lagfarits. Om lägenheten är av andrahandskaraktär övergår 

äganderätten till C om han får lagfart först utan godtrosprövning enligt den första lösningen, 

nämligen den mest accepterade lösningen. Däremot enligt den andra lösningen, behöver alla 

kriterier om godtrosförvärv uppfyllas, nämligen att C kan förlora sin äganderätt om han var i 

ond tro vid förvärvstillfället trots inskrivningen. Enligt Förslag till ny civilrättsbalk huruvida 

                                                
84 Prop. 1970:20 del B s. 460. 
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C var i god tro eller inte har det ingen inverkan på äganderättsövergång och rättsföljden blir 

att C får äganderätt såvida han inskrivits först. Enligt svensk rätt får B äganderätt utan 

godtrosprövning om B sökte lagfart först och godtrosprövning görs endast om C sökte lagfart 

före B. Om C var i ond tro förlorar C äganderätt trots att C inskriver sig först.  

 

Det är uppenbart att en enhällig regel om duddeldisposition behövs i kinesisk rätt. Det bör 

finnas en generell regel som kan tillämpas i dubbeldispositionssituation oberoende huruvida 

det är förstahand- eller andrahandslägenhet som det handlar om. Som nämnts tidigare i 

avsnittet 4.2.1 saknas det en företrädesordning vid försäljning av förstahandslägenhet och en 

enhällig lösning vid försäljning av andrahandslägenhet. Vid dubbeldispositionsfall 

beträffande andrahandslägenhet tillämpar vissa domstolar regeln om godtrosförvärv vid 

bedömning av C:s förvärv, och andra domstolar följer endast inskrivningsregeln, nämligen 

den som först inskriver sin äganderätt har rätt till fastigheten utan godtrosprövning. Detta är 

naturligtvis inte helt rättssäkert, då rättsföljderna skiljer sig åt beroende på i vilken domkrets 

en tvist behandlas. Vidare har svensk rätt en tydlig distinktion om det är regeln om 

godtrosförvärv eller dubbeldisposition som skall tillämpas, vilket saknar motsvarande 

reglering i kinesisk rätt. Av dessa skäl är det oerhört viktigt att införa en tydlig regel om 

dubbeldisposition. 

4.6 Slutsats 

Enligt vad som redovisats bör HD:s Förklaring 2003 Nr.7 gälla även vid förvärv av 

andrahandslägenhet tillsammans med en företrädesordning i enlighet med Pekings respektive 

Shenzhens riktlinjer, och samma riktlinje som svensk rätt bör även tillämpas i kinesisk rätt 

med hänsyn till distinktion mellan regeln om godtrosförvärv respektivedubbeldisposition.  

 

Anledning att ha HD Förklaring 2003 Nr.7 som grundregel är dels på grund av de skäl som 

nämnts ovan, dels också på grund av att den innehåller en tydlig skadeståndsregel. 

Företrädesordningen passar den kinesiska fastighetsmarknaden. Anledningen med införandet 

av skiljelinje mellan godtrosförvärv och dubbeldisposition är att kriterier och rättsföljder 

skiljer sig åt beroende på vilken rättsregel som tillämpas. Det bör uppmärksammas att 



  

70 

 

  

exempel och scenarion som tillämpas i uppsatsen är de enklaste variationerna som kan 

uppkomma beträffande godtrosförvärv och dubbeldisposition. I verkligheten har det varit mer 

invecklade och komplicerade fall inom detta område, det existerar inte alltid en tydlig gräns 

mellan dubbeldisposition och godtrosförvärv enligt kinesisk rätt. Exempelvis om maken A 

sålde sitt hus till B utan att berätta för sin maka D, som sen sålde samma hus till C. Vem 

innehar äganderätten? Är det regeln om dubbeldisposition som skall tillämpas eller 

godtrosförvärv? Svaret är oklart enligt gällande kinesisk rätt. Svensk rätt har dock ett tydligt 

svar, d.v.s. godtrosförvärv skall gälla.  

 

Fördelen med den förslagna lösningen är att det uppenbarligen bidrar till mer likvärdiga 

domslut, vilket kan bidra till att uppnå rättssäkerhet i Kina.   

5 Slutsats 

Med hänsyn till vad som redovisats bör det göras en justering av regeln om godtrosförvärv, 

och det bör införas förvaltningsrättsliga regler som i motsvarande svensk rätt för att inte 

äventyra rättssäkerheten. Grundtanken beträffande regeln om godtrosförvärv i kinesisk rätt är 

bra, emellertid för att uppnå den önskade rättsverkan till fastighetsregistret saknas 

systematiskt stöd främst ur förvaltningsrättsligt perspektiv. Avseende regeln om 

dubbeldisposition behövs det uppenbarligen en enhällig regel beträffande 

andrahandslägenhetsförsäljning och vidare en tydlig företrädesordning. Avsaknaden av en 

förenlig regel om dubbeldisposition bidrar naturligtvis inte till rättssäkerheten. Med hänsyn 

till de redovisade problemen försökte jag finna en lösning efter en jämförelse med svensk rätt. 

Men en lagutformning påverkas av olika faktorer, och att ett visst system passar ett land 

innebär inte att det automatiskt blir en bra lösning för ett annat land.  

 

Varje lands rättssystem, historia och ekonomiska utveckling m.m. måste respekteras vid varje 

lags införande eller ändring. Innan år 1978 var Kina helt stängt och hade planekonomi, fram 

till 1990-talet infördes ett antal reformer som förde Kina mer mot marknadsekonomi och 

större andel privata företag. Den kinesiska fastighetsmarknaden blev mer och mer aktiv 

jämfört med tidigare då boendet brukade lösas av arbetsgivare vilka kunde vara statliga 



  

71 

 

  

företag eller myndigheter. Anledningen till detta är dels på grund av nya riktlinjer beträffande 

bostäder vilka syftar på att stimulera fastighetsmarknaden, dels på grund av en ökad 

ekonomisk tillväxt, vilken inneburit en starkare ekonomiskt ställning för den kinesiska 

befolkningen. Utan regeln om godtrosförvärv kan en fastighetstransaktion bli mer 

problematiskt ur tredjemans perspektiv med hänsyn till inskrivningens komplexitet, eftersom 

det blir alldeles för höga kostnader för tredje man om ansvaret åvilar denne att försäkra sig 

om sitt förvärvs riktighet. Därför införde regeln om godtrosförvärv i kinesisk rätt. Regeln 

infördes dock mycket senare än i svensk rätt. Jämfört med den kinesiska sakrättslag som 

infördes år 2007 har svenska jordabalken en mycket längre historia, då den första jordabalken 

härstammar från år 1734. År 1970 antogs ett förslag till en ny jordabalk, denna byggde i 

väsentliga delar på redan gällande rätt, men även nyskapelser föreslogs, och bestämmelserna 

om godtrosförvärv ansågs utgöra en principiell nyhet för svensk rätt.85 

 

Det är viktigt att uppmärksammas att även ett lands politiska system spelar en viktig roll. 

Arbetet med Sakrättslagen påbörjades år 1993 och skickades år 2005 på remiss till olika 

myndigheter, organisationer och juridiska professorer m.m. Enligt kinesiska lagstiftare skall 

följande riktlinjer följas vid utformning av sakrätt, d.v.s. utifrån realitet i Kina skall lagen 

återspegla och upprätthålla det kinesiska ekonomiska systemet; utifrån grundlag och lagar 

skall lagen säkerställa att sakrätt som berör den kinesiska staten, kollektiv församling, eller 

enskild skall få ett jämbördigt skydd, o.s.v. Sammanfattningsvis skall de sakrättsliga reglerna 

alltid följa en korrekt politisk linje, framhärda Kinas unika situation och realitet. 86 Med 

hänsyn till Kinas enpartisystem har det politiska systemet i Kina en helt annan inverkan vid 

lagstiftning än det i Sverige, emellertid kan svensk lag sägas vara en produkt av olika partiers 

kompromisser. Lagen/arna återspeglar trots allt det sittande partiets politiska synvinkel. Hur 

mycket och till vilken grad godtrosförvärv påverkas av politiska viljan av Kinas 

kommunistiska parti är svårt att säga, men säkerligen finns det politiska spår.  

                                                
85 I Prop. 1970:20 föreslogs det att jordabalken i 1734 års lag ersätts med den numera gällande jordabalken. 
86 Nationella folkkongressen, Förklaring beträffande “Kinesisk Sakrättslag (Utkast)” (关于” 中华人民共和
国物权法草案的说明” ) , 2007-03-09, “http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/flca/2007-
03/09/content_360472.htm”, lydelse 2015-12-13.  
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Även ur ett rättsordningsperspektiv skiljer sig Sverige och Kina. Som nämndes tidigare ägs all 

mark i Kina av staten eller bönder kollektivt, vilken föranleder att kinesisk sakrätt har en 

annorlunda konstruktion än svensk rätt, t.ex. fokuserar ägandeätten främst på hur olika 

ägandeformer skall skiljas åt, och nyttjanderätten fördelas i enlighet med markens olika 

användningsområden. 

 

Sammanfattningsvis skiljer Kina och Sverige sig väsentligt åt ur många aspekter. Uppsatsen 

behandlade problem avseende regler om godtrosförvärv och dubbeldisposition i gällande 

kinesisk rätt, och avslutade med ett föreslag, men jag måste erkänna att uppsatsen inte är en 

rättsutredning utan enbart en ansats till att beröra problemen. Hur och på vilket sätt kinesisk 

rätt bör utvecklas och kompletteras kräver en mycket mer omfattade undersökning där alla 

aspekter skall övervägas och betraktas. Förhoppningsvis kastar uppsatsen lite ljus beträffande 

problemen i gällande kinesisk rätt.  
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