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Sammanfattning 

Om någon utför en tjänst å annans räkning utan att det finns ett uppdrag härom, torde det 

föreligga ett fall av negotiorum gestio – tjänst utan uppdrag. Den som utför tjänsten kallas 

gestor och hen handlar å huvudmannens vägnar. Frågan som rättsprincipen grundar sig på är 

huruvida gestor har rätt att kräva ersättning av huvudmannen för de skador och/eller kostnader 

som har uppstått för gestor i samband med utövandet av tjänsten. Att principen har utvecklats 

till vad den är idag, är till följd av utländska rättssystems influenser.  

Det finns ingen generell lagregel om negotiorum gestio i Sverige, utan man får falla tillbaka 

på rättspraxis och doktrin för att få en förståelse för institutet. Rättskällorna är inte alltid eniga 

om vad som gäller för att ersättning ska utgå. Doktrin är väldigt spretig i sin framställning och 

rättspraxis ger en oklar bild angående rättsläget. Eftersom det var 45 år sedan HD tog 

ställning i en rättsfråga gällande principen är det svårt att veta hur HD skulle tillämpa 

negotiorum gestio idag. När principen faktiskt har prövats i domstol har ersättning endast 

tillerkänts gestor två gånger. Domstolarna har i dessa fall, enligt vår uppfattning, antingen 

gjort fel i sin tillämpning eller inte varit tillräckligt utförlig i sina domskäl. Det nyssnämnda 

talar för att domstolarna inte riktigt har grepp om hur principen ska tillämpas.  

Trots praxis och doktrins oklara framställning har vi i vår utredning kommit fram till att två 

rekvisit ska vara uppfyllda för att gestor ska erhålla ersättning. Handlingen som gestor utför 

ska vara nödvändig och leda till nytta för huvudmannen samt att huvudmannen ska vara 

förhindrad från att ta tillvara sina egna angelägenheter. Att huvudmannen ska vara förhindrad 

innebär även att gestor innan hen påbörjar utförandet av tjänsten måste ha försökt ta kontakt 

med huvudmannen, men utan något resultat.  

Negotiorum gestio kan tillämpas i en rad olika situationer: besittning, nöd, medintresse, 

förtroendeställning med mera. Det finns bestämmelser i svensk lag som till viss del reglerar 

principens tillämpningsområde (se under rubrik 2.4.2.1). Att dessa delvis regleringar av 

principen existerar, kan förklara varför det finns så få rättsfall om negotiorum gestio som tas 

upp i domstol, i och med att lagen tillämpas före principer enligt rättshierarkin.   

Sammanfattningsvis anser vi att principen är bortglömd i det svenska rättssystemet. Detta är 

en aspekt som närmare kommer att analyseras vidare i uppsatsen. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Huvudregeln inom avtalsrätten är att ersättning endast kan utgå om det föreligger ett avtal 

mellan parterna. Det finns dock undantag från denna huvudregel, en av dem är rättsprincipen 

negotiorum gestio. Principen har sitt ursprung i romersk rätt
1
 och har sedan dess inkorporerats 

som gällande rätt i det svenska rättssystemet. Detta begrepp tar sikte på de situationer när en 

person (gestor) utför en syssla åt en annan person (huvudman) utan att det föreligger något 

uppdrag gällande sysslan. Eftersom det därmed rör sig om en tjänst utan uppdrag, uppkommer 

frågan om den person som har utfört sysslan (tjänsten) har rätt till någon ersättning? Svensk 

rätt har en relativt restriktiv inställning till att tillerkänna gestor ersättning vid negotiorum 

gestio
2
. Ramberg anser att principen inte har tillmätts någon praktisk betydelse.

3
 I de flesta 

situationer utges ingen ersättning då en tjänst utförs utan att det finns ett avtalsförhållande 

mellan parterna. Undantag från detta torde främst gälla i nödsituationer, men även i dessa 

situationer verkar svensk rätt vara återhållsam till att tillerkänna gestor ersättning.
4
   

 

Ett exempel på rättsfall där domstolen har valt att inte lägga så mycket vikt vid principen är 

ett rättsfall från HovR över Skåne och Blekinge (mål nr T 795-01)
5
 där domstolen diskuterade 

tidigare rättspraxis på området i relation till Torgny Håstads avhandling. Rättsfallet handlade 

om huruvida en person hade regressrätt mot sin huvudman för betalningar som hen hade gjort. 

HovR konstaterade att Håstad i sin avhandling framför goda argument för att regressrätt ska 

föreligga, men att HD i tidigare domar valt att hålla en relativt restriktiv inställning till att 

betalning ska utgå. I detta fall valde HovR att följa tidigare praxis, istället för doktrin. Frågan 

är då, varför intog HD en sådan hållning? 

1.2 Problemformulering 

 Hur beskrivs negotiorum gestio i doktrin? 

 Tillämpar domstolar negotiorum gestio på samma sätt som doktrin beskriver principen 

eller skiljer sig tillämpningen ifrån doktrin? 

 Har domstolarnas tillämpning av negotiorum gestio utvecklats och/eller förändrats 

över tiden? 

                                                           
1 Håstad, Torgny (1973). Tjänster utan uppdrag: ersättning och behörighet vid s.k. negotiorum gestio. Diss. Uppsala : Univ, 

s. 9. 
2 Schultz, SvJT 2012 s. 377 se fotnot nr. 20. 
3 Ramberg, SvJT 2004 s. 471. 
4 Schultz, SvJT 2012 s. 377 se fotnot nr. 20. 
5 Se domskälen i rättsfallet RH 1991:52, under rubrik 4.5. 
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 Är negotiorum gestio en bortglömd rättsprincip? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att behandla innebörden av den avtalsrättsliga principen negotiorum 

gestio enligt nutida svensk rätt samt att undersöka hur beskrivningen av principen i doktrin 

förhåller sig till tillämpningen av principen i rättspraxis. Syftet är även att analysera rättsläget 

för att få en förklaring till problematiken kring tillämpningen av principen i praktiken. 

Uppsatsen kommer främst att rikta sig till juridikstuderande samt verksamma jurister. 

1.4 Metod och avgränsningar 

Den metod vi kommer att använda i uppsatsen är en rättsutredning av de frågor som vi har 

ställt i problemformuleringen (rubrik 1.2). Rättsutredningen innebär att vi kommer tolka och 

analysera gällande rätt, genom att identifiera problemen och ta fram relevanta rättskällor. 

Analysen kommer sedan baseras på den information som vi har fått fram. Vi kommer att 

fokusera på svensk rätt, såsom lagar, doktrin och praxis. EU-rätten kommer dessutom att 

beröras, men vi kommer att begränsa oss till ett rättsfall från EU-rätten, bestämmelsen om 

tjänster utan uppdrag art. 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av 

den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser samt Draft Common 

Frame of Reference. Endast en kort bakgrund till dessa två regelverk kommer att återges, 

eftersom de inte är av betydelse för att uppnå syftet med uppsatsen. DCFR har utförliga regler 

om negotiorum gestio, men vi kommer inte att redogöra för dessa. Vad reglerna innehåller är 

inte viktigt för vår framställning, utan syftet med att vi kommer att belysa DCFR är för att ta 

reda på om den kan ses som en rättskälla i Sverige.  

 

En jämförelse med hur man behandlar negotiorum gestio i andra länder kommer även att 

göras, enbart för att se om detta kan ge stöd för vår uppfattning om att principen är 

“bortglömd” och som hjälp för att kunna fastställa vår uppfattning om principens status i 

Sverige framöver. Vi kommer vidare att granska artiklar för att kartlägga problematiken något 

ytterligare och få ett bredare perspektiv.   

 

Vad gäller praxis kommer fokus ligga på att analysera rättsfall genom att undersöka om 

domstolen i sina skäl och beslut tar hänsyn till principen och således hur domstolens 

tillämpning av principen förhåller sig till tidigare avgöranden och doktrin. Vi kommer att 

använda oss av avgöranden från alla tre instanser, TR, HovR samt HD. Den juridiska 
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doktrinen kommer att användas som bas för kunskapsinlärningen angående principen samt 

användas som referat. En grundläggande avhandling på just detta område och som kommer att 

ligga till grund för uppsatsen är Tjänster utan uppdrag: ersättning och behörighet vid s.k. 

negotiorum gestio av Torgny Håstad. Denna avhandling är från år 1973 och således kommer 

även nyare doktrin på området att bearbetas för att få en inblick i hur principen diskuteras i 

doktrin idag. Det finns vidare vissa lagrum som är relevanta att ta upp i diskussionen som kan 

ge stöd för tillämpningen av principen. Således kommer en undersökning av dessa lagrum 

även vara en del av rättsutredningen. 

 

I uppsatsen kommer vi att behandla doktrin och rättspraxis från år 1945 och framåt. Denna 

avgränsning gör vi för att begränsa materialet samt inte använda underlag som är allt för 

gammalt när vi undersöker hur tillämpningen av principen har utvecklats över tiden. Vi 

kommer även att avgränsa oss till att endast beröra negotiorum gestio och inte de två 

närliggande principerna som oftast nämns i samband med negotiorum gestio: condictio 

indebiti samt obehörig vinst. Vi gör denna avgränsning eftersom en redogörelse av de två 

nyssnämnda principerna inte har någon betydelse för vår framställning.  

1.5 Disposition 

I kapitel 2 presenteras bakgrunden till negotiorum gestio. Kapitlet omfattar även en 

redogörelse för vilken status tjänster utan uppdrag har fått i de länder som har varit till 

inspiration för utvecklingen av principen i Sverige. De länder som behandlas är England, 

Tyskland, Frankrike och Danmark. Till följd av bakgrundspresentationen görs en redogörelse 

för negotiorum gestios ställning i Sverige. Kapitlet avslutas med en överblick av EU-rättens 

tillämpning av principen samt hur den influenserar principens status i Sverige.   

Vidare i kapitel 3 företas en beskrivning av hur principen framställs i doktrin. Kapitlet inleds 

med en genomgång av Håstads avhandling vari en omfattande redogörelse för principens 

rekvisit, dess tillämpningsområde samt huvudmannens och gestors ansvar mot varandra görs. 

Kapitlet fortsätter därefter med en beskrivning av nyare doktrin på området.  

I kapitel 4 återges en sammanfattning av svenska rättsfall som har behandlat negotiorum 

gestio. Kapitlet innehåller bakgrunder till tvisterna och även instansernas domskäl och 

domslut. Rättsfallen presenteras i kronologisk ordning.  

Kapitel 5 är en utredning av hur negotiorum gestio framställs i doktrin i förhållande till hur 

principen har tillämpats av domstolar. En jämförelse mellan doktrins framställning och hur 
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domstolarna har använt sig av principens rekvisit, definition samt tillämpningsområde 

diskuteras för att undersöka likheter och skillnader. 

Uppsatsen avslutas med en analys i kapitel 6. Analysen består av en framställning av hur 

principen har utvecklats över tiden i både doktrin och rättspraxis. Vidare analyseras dels 

begreppen nytta och nödvändig och dels förhindrad och frånvarande. Därefter diskuteras 

huruvida negotiorum gestio är en bortglömd rättsprincip inom det svenska rättssystemet. 

Kapitlet avslutas med en analys om vilken status negotiorum gestio borde ges i framtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   9 
 

2. Historisk bakgrund och principens utveckling 

2.1 Romersk rätt 

Negotiorum gestio har sitt ursprung i romersk rätt, vari läran om principen var en följd av det 

romerska imperiets expansion. Den ekonomiska och militära expansionen ledde till att 

samhällets medborgare, när de befann sig utanför sin hemort, inte kunde tillvarata sina egna 

rättigheter i fråga om rättsprocesser. Det faktum att de var frånvarande innebar dock inget 

hinder för att talan mot dem kunde väckas, vilket resulterade i att det på 100-talet f.Kr. 

uppstod ett pretoredikt
6
, ”de negotiis gestiis”. Pretorediktet innehöll regler om annans rätt att 

föra talan å huvudmannens räkning i rättsprocesser.
7
 Ulpianus (Domitius Ulpianus, var en 

jurist verksam i Romerska riket)
8
 ger i sin kommentar till detta pretoredikt följande 

motivering: 

 

”Hoc edictum necessarium est, quoniam magna utilitas absentium versatur, ne indefensi rerum 

possessionem aut venditionem patiantur vel pignoris distractionem vel poanea committendae 

actionem, vel iniuria rem suam amittant”.
9
  

 

Grovt översatt
10

 framgår det att pretorediktet fokuserar på en viss typ av situation: 

nödåtgärder av intresse för en frånvarande huvudman som syftar till att avvärja överhängande 

fara för dennes egendom eller rykte.  

 

Så småningom fick principen ett större tillämpningsområde som utöver rättsprocesser även 

omfattade situationer där någon utan avtal eller lagstiftning erhöll rätt att handla å 

huvudmannens vägnar. Som exempel på det utvidgade tillämpningsområdet nämner Håstad 

fyra situationer: betalning av huvudmannens skulder, ingående av köpeavtal å huvudmannens 

räkning, reparation av huvudmannens hus samt betalning av underhåll för huvudmannens 

barn och slavar. Det handlar således om situationer där huvudmannens ekonomiska intressen 

tillgodoses,
11

 det är därför inte endast fråga om några absoluta nödsituationer som Ulpianus 

                                                           
6 Edikt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/edikt (hämtad 2017.04.09).  

Praetor. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/praetor (hämtad 2017.04.09). 

Pretoredikt är i grova drag en typ av förordning utfärdad av praetor som den högste domaren kallades i det Romerska riket. I 

detta edikt lade domaren grunden för de grundsatser som hen avsåg sig använda i rättstillämpningen. 
7 Håstad, s. 9. 
8 Ulpian. https://global.britannica.com/biography/Ulpian (hämtad 2017.04.09). 
9 Zimmermann, Reinhard (1996[1990]). The law of obligations: Roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 

Clarendon, s. 436. Zimmermann hänvisar till Ulpianus, Justinianic Digesta, D. 3, 5, 1. 
10 Zimmermann skrev på engelska sin motivering till Ulpianus kommentar på s. 436, vi har översatt Zimmermanns förklaring 

till svenska.  
11 Håstad, s. 9. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/edikt
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/praetor
https://global.britannica.com/biography/Ulpian
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hävdade. Zimmermann anser således att Ulpianus i sin kommentar inte ger den fulla 

bakgrunden till negotiorum gestio och uttrycker att “[...] it is widely accepted today that 

negotiorum gestio has two further roots: procuratio omnium rerum and cura furiosi”.
12

  

 

Procuratio = omsorg, uppsikt, vård, förvaltning. Omnium = allt, det hela.
13

 

”Procuratio omnium rerum (bonorum)”
14

 – en typ av förvaltarskap. Den romerska rätten 

tillerkände en person en obegränsad fri och allmän rätt att företa handlingar som dennes 

huvudman blev bunden av. Många uttalanden från den tiden antydde dock att förvaltaren, trots 

denna breda befogenhet, var begränsad när det kom till att förhandla och nå 

överenskommelser. I dessa fall var förvaltaren tvungen att få ett speciellt tillstånd från 

huvudmannen.
15

 Förvaltaren var i de flesta fall en så kallad ”freedman”, det vill säga en man 

som hade befriats från slaveri.
16

 

 

Cura = omsorg, vård. Furio = rasande, vansinnig, galen.
 17

 

”Cura furiosi” – en typ av godmanskap över sinnessjuka personer som har sitt ursprung från de 

tolv tavlornas lag (”den äldsta kodifikationen av den romerska rätten”
18

). Eftersom den 

sinnessjuka personen inte var kapabel att ta hand om sina egna angelägenheter, fick en nära 

släkting till denne i uppdrag att ta hand om den sjuke. Hade personen inte någon nära släkt, 

kunde en god man utses av ”praetor”. Den gode mannen ansvarade både för den sinnessjuka 

som person men även över dennes egendom. Således tog den gode mannen hand om den 

sinnessjukes affärer och var tvungen att godkänna alla transaktioner angående den sinnessjukes 

fastighet. Den gode mannen betraktades som om hen vore den rätta ägaren och kunde således 

överlåta den sjuke personens egendom så som den gode mannen ansåg det vara lämpligt. Mot 

bakgrund av det nyss sagda var den gode mannen ansvarig för dålig förvaltning och kunde bli 

stämd för detta i efterhand när godmanskapet upphörde. Godmanskapet pågick så länge som 

den sjuke personen befann sig i detta kritiska tillstånd och upphörde sedan automatiskt när den 

sjuke personen hade tillfrisknat.
19

 

 

I de fall negotiorum gestio var tillämplig kunde två krav framställas. Huvudmannen kunde 

kräva att gestor fullföljde den handling som gestor hade inlett och vid eventuell försummelse 

under handlingens utförande kunde gestor komma att behöva betala skadestånd. Detta krav 

                                                           
12 Zimmermann, s. 437. 
13 Ahlberg, Axel W., Lundqvist, Nils & Sörbom, Gunnar (2014). Norstedts latinsk-svenska ordbok: [30.000 ord och fraser]. 

2. uppl. Stockholm: Norstedt. 
14 Vi tolkar “rerum” och “bonorum” som samma begrepp. Jämför Berger, Adolf. Encyclopedia Dictionary of Roman Law, s 

655.  
15 Viator: Medieval and Renaissance studies. (1970-). Berkeley, Calif.: University of California Press, s. 333. 
16 Zimmermann, s. 417. 
17 Ahlberg m.fl. 
18 Tolv tavlornas lag. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tolv-tavlornas-lag (hämtad 2017.04.27). 
19 Mousourakis, George. (2012). Fundamentals of Roman Private Law [Elektronisk resurs]. Berlin, Heidelberg: Springer 

Berlin Heidelberg, s. 117. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tolv-tavlornas-lag
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kallades ”actio directa”. Huvudmannen kunde även komma att bli bunden av avtal som gestor 

ingått med tredje man å huvudmannens vägnar. Gestor kunde begära att hens kostnader skulle 

bli ersatta av huvudmannen. Ett krav som kallades ”actio contraria”.
20

 

 

Handlingen som gestor utförde måste ha varit nyttig (latin: ”negotiorum utiliter gestum”) för 

att ersättning skulle utgå. Gestor skulle inte kunna företa vilken handling som helst med 

bindande verkan för huvudmannen. Eftersom huvudmannens intressen kunde bli åsidosatta 

var detta så kallade nyttokrav en förutsättning för negotiorum gestio och ersättningskravet 

som gestor kunde framställa.
21

 

 

Som tidigare nämnts ansåg Ulpianus att huvudmannen måste ha varit frånvarande för att 

gestor skulle ha rätt att ingripa. Håstad konstaterar dock att det under klassisk tid (under 

Romarriket) inte uppställdes ett sådant strikt krav och inte heller krävdes det något bevis från 

gestors sida att hen hade handlat enligt huvudmannens vilja.
22

  

2.2 Engelsk rätt 

Negotiorum gestio har inte erkänts som ett självständigt rättsinstitut inom engelsk rätt 

(”common law”) och är därmed inte lagstadgad.
23

 I de fall gestor inte har fått ett uppdrag av 

huvudmannen, men ändå har handlat å dennes räkning, tillerkänns inte gestor ersättning för 

sitt agerande, vilket rättsfallet Falcke v. Scottish Imperial Insurance Company från år 1886 är 

ett bevis på. I de fall det föreligger en rättslig skyldighet för huvudmannen att utföra en åtgärd 

(till exempel betala skatt) har gestor dock möjlighet att få ersättning. Det ska i så fall vara 

fråga om en åtgärd som gestor har utfört på grund av att gestor har varit tvungen att handla 

eller om gestors handlande varit till följd av ett misstag från dennes sida. Av engelsk doktrin 

på området och domstolarnas tillämpning framgår det att negotiorum gestio även kan 

tillämpas vid så kallade agencysituationer, från engelskans ”agency by necessity”,
24

 som 

innebär att en part har rätt att fatta nödvändiga beslut å den andra partens vägnar. Om en 

person är sjuk och inte har möjlighet att fatta ett kritiskt beslut, har dennes advokat, föräldrar 

eller make/maka rätt att fatta beslut för dennes räkning.
25

 

                                                           
20 Håstad, s. 9. 
21 A.st. 
22 A.a. s. 10. 
23 Bar, Christian von (2006). Principles of European law. [Volume 1], Benevolent intervention in another's affairs (PEL Ben. 

Int.). Oxford: Oxford University Press, s. 55 och Håstad, s. 22. 
24 Håstad, s. 22-24. 
25 Agency By Necessity. http://www.investopedia.com/terms/a/agency-by-necessity.asp (hämtad 2017.04.09). 

http://www.investopedia.com/terms/a/agency-by-necessity.asp
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2.3 Tysk och fransk rätt 

Till skillnad från engelsk rätt, har Frankrike och Tyskland lagstadgat principen om 

negotiorum gestio. På tyska heter negotiorum gestio ”Geschäftsführung ohne Auftrag” och är 

placerad i Bürgerliches Gesetzbuch §§ 677-687. I Frankrike benämns den ”gestion d’affaire” 

och kan utläsas i Code Civil art. 1372-1375. Precis som i romersk rätt kan man dra paralleller 

mellan negotiorum gestio och så kallade kvasikontrakt,
26

 det vill säga fall då ett regelrätt avtal 

inte är för handen. Konsekvenserna av gestors handlande ska ändå resultera i samma utfall 

som om ett rättsligt förhållande mellan gestor och huvudmannen hade förelegat.
27

  

 

I både fransk och tysk rätt tillämpas negotiorum gestio på fysiska handlingar, men även på 

rena rättshandlingar såsom ingående av avtal å huvudmannens räkning. Det faktum att gestor 

och huvudmannen sedan tidigare har ett uppdragsförhållande, hindrar inte att negotiorum 

gestio kan tillämpas på förhållanden som inte omfattas av uppdraget, det vill säga händelser 

som ligger utanför uppdragstagarens behörighet. I varken fransk eller tysk rätt föreligger ett 

hinder för gestor att utföra en handling, även om det skulle finnas ett egenintresse för gestor 

att handla.
28

 

 

I tysk rätt gäller vidare att en nödsituation inte måste ligga till grund för att gestor ska vara 

berättigad till ersättning, utan det är tillräckligt att gestors handlande stämmer överens med 

huvudmannens verkliga eller hypotetiska vilja samt ligger i dennes intresse. Ett intresse som 

torde vara till nytta för huvudmän generellt.
29

 Att gestor ska handla i överensstämmelse med 

huvudmannens vilja är därför en förutsättning för att negotiorum gestio ska bli tillämplig, 

vilket framgår direkt av lagtext i Tyskland. Huvudmannens vilja nämns inte i den franska 

lagtexten. I fransk rätt gäller å andra sidan att gestor måste ha utfört sitt handlande på ett 

välgrundat sätt för att erhålla ersättning för sina kostnader, kostnaderna måste ha varit nyttiga 

eller nödvändiga. Vad som är välgrundat är doktrin inte enig om. Vissa hävdar att det räcker 

med att själva handlingen har varit nyttig, andra anser däremot att handlingen måste ha varit 

trängande påkallad. Viljan är som sagt inget som framgår av de franska reglernas 

ordalydelse, men viljan ska ändå tillmätas lika stark betydelse. Huvudmannens vilja är således 

överlag en aspekt som tjänster utan uppdrag tar fasta på i de båda länderna.
30

 

                                                           
26 Håstad, s. 10-12, äldre källa, stämmer dock överens med nyare litteratur, se von Bar, s. 56 ff. 
27 Kvasikontrakt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvasikontrakt (hämtad 2017.04.09). 
28 Håstad, s. 12-13. 
29 A.a. s. 14. Samma tankesätt om nyttan gäller för huvudmannens hypotetiska vilja, se Håstad s. 16. 
30 A.a. s. 15-16. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvasikontrakt
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Lagtexterna i de båda länderna lägger inte mycket vikt vid kravet på att huvudmannen ska ha 

varit förhindrad till att ge uppdrag. Att huvudmannen har varit förhindrad spelar med andra 

ord inte någon avgörande roll för om ersättning ska utgå. Enligt tysk rätt ska dock gestor 

snarast meddela huvudmannen om sitt agerande och om det inte är absolut nödvändigt, det 

vill säga om dröjsmål inte kommer att leda till fara, ska gestor avvakta och invänta 

huvudmannens instruktioner. Trots att det vore rimligt att gestor bör försöka kontakta 

huvudmannen innan gestor företar en åtgärd, antyder Håstad att det inte går att utläsa något 

sådant krav i de tyska lagbestämmelserna om negotiorum gestio. Vad gäller fransk rätt finns 

det en viss oklarhet om ett förhinder måste föreligga för huvudmannen att ge gestor 

instruktioner angående hur den uppkomna situationen lämpligen bör lösas. Håstads 

uppfattning är att de franska domstolarna vanligtvis, men inte alltid, kräver att huvudmannen 

har varit förhindrad för att ersättning ska utgå.
31

 

 

Avslutningsvis bör nämnas att huvudmannen enligt fransk rätt blir bunden av rättshandlingar 

som gestor har ingått med tredje man. Tysk rätt tillämpar enbart negotiorum gestio på 

förhållandet mellan huvudmannen och gestor. Tredje man-situationer faller således inte under 

tillämpningsområdet.
32

 

2.4 Nordisk rätt 

Precis som i engelsk rätt finns inte negotiorum gestio lagstadgad i de nordiska länderna. I och 

med att flera länder i Europa dock har detaljerade regler och går in relativt djupt på 

negotiorum gestios tillämpning i praktiken, har nordisk doktrin influerats av dessa regelverk. 

Det har lett till att tjänster utan uppdrag numera har blivit en allmän rättsgrundsats i Norden.
33

 

2.4.1 Danmark 

Den danske juristen Julius Lassen är den som har lagt grunden för hur negotiorum gestio kom 

att diskuteras i doktrin och tillämpas av domstolar i de nordiska länderna. Han å sin sida var 

inspirerad av tysk-romersk rätt. Lassen anser att negotiorum gestio föreligger när det inte 

finns ett rättsförhållande mellan parterna som avgör konsekvenserna av en rättshandling och 

att huvudmannen inte har gett sitt tillstånd för gestor att handla. Dessutom måste det röra sig 

om en oväntad eller plötslig situation. Lassen skiljer mellan två olika typer av handlingar: 

berättigade och oberättigade. Är den handling som gestor utför oberättigad föreligger det inte 

                                                           
31 Håstad, s. 15-16. 
32 A.a. s. 19-20. 
33 A.a. s. 33. 
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någon rätt till ersättning för gestor, utan enbart en ”ius tollendi”
 34

, en så kallad 

borttaganderätt. För att denna möjlighet ska föreligga får dock inte separerandet leda till skada 

för huvudmannen. I de fall handlingen är berättigad gäller istället att det inte är tillräckligt 

med en objektiv förnuftighet
35

, utan hänsyn måste även tas till huvudmannens uppfattning om 

vad som främjar honom. Skulle inte huvudmannen ha möjlighet att uttala sig om vad som 

främjar honom, gäller inte det nyss nämnda, utan hänsyn tas då till om det föreligger en 

nödsituation - vari gestor har rätt att ingripa och erhålla ersättning.
36

 

 

Huvudmannens förhinder är en förutsättning för att gestor ska ha rätt att vidta en åtgärd. För 

att först och främst kunna konstatera att det föreligger ett förhinder från huvudmannens sida, 

är Lassens uppfattning att det ligger i sakens natur att gestor tar kontakt med huvudmannen 

och inväntar dennes instruktioner om hur den uppstådda situationen lämpligen bör lösas. Om 

detta inte är möjligt, ska gestor inte ingripa. Endast i undantagsfall, då ett ingripande är 

absolut nödvändigt, får gestor vidta åtgärd utan särskilt bemyndigande. Således hävdar Lassen 

att handlingen måste ha varit nödvändig för att ersättning ska kunna utgå. Flera nordiska 

författare har inspirerats av Lassens beskrivning av principen.
37

 

2.4.2 Sverige - 18 kap. 10 § HB 

Genom en enkel sökning i den svenska lagbokens sakregister på begreppet negotiorum gestio, 

hänvisas man vidare till två lagrum: 18 kap. 10 § Handelsbalken (1736:0123 2) och 6 kap. 4 § 

Äktenskapsbalken (1987:230). Bestämmelsen i HB har varit en del av gällande rätt sedan år 

1736 i både Sverige och Finland och stadgar: 

“Är någon frånvarande, och förefaller något, där i han ej kunnat syssloman nämna; då må 

skyldeman, eller vän hans, för honom tala och svara, sedan han, där så fordras, borgen satt, 

att den frånvarande skall för gott känna det han gjort haver. Gillar frånvarande det ej; fylle 

han, som utan fullmakt annans talan sig tagit, eller dess löftesmän, all skada, som därav 

timat.” 

Syfte med regeln framgår inte av dess förarbeten. Håstad anser således att man måste göra en 

objektiv bedömning av lagtexten.
38

 Utifrån vad som har beskrivits ovan om principens 

tillkomst och utveckling, är vi av den uppfattningen att man kan dra vissa paralleller mellan 

principen och denna bestämmelse. Precis som vad gäller negotiorum gestio är en förutsättning 

                                                           
34 Om gestor tillför X på huvudmannens egendom, har gestor rätt att separera denna del. Syftet är att huvudmannen inte ska 

berikas på gestors bekostnad. 
35 Håstad förklarar inte vad objektiv förnuftighet innebär, men vi tolkar det på så sätt att gestors ingripande ska främja 

huvudmän i allmänhet. 
36 Håstad, s. 36-37. 
37 A.a. s. 38-39. 
38 A.a. s. 33-34. 
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för tillämpningen att huvudmannen måste vara frånvarande för att syssloman ska har rätt att 

agera. Fortsättningsvis ska det röra sig om en situation vari huvudmannen inte har haft 

möjlighet att utse en syssloman, det ska med andra ord vara fråga om en oförutsägbar 

händelse. Reglerar inte denna lagbestämmelse då negotiorum gestio? Nej! Det faktum att 

regeln handlar om syssloman - en person som har fått i uppdrag att sköta annans 

angelägenheter - säger sig självt att det endast är vissa typer av personer som omfattas av 

regelns omfång. Negotiorum gestio å andra sidan omfattar även situationer där det inte har 

förelegat något slags tidigare förhållande mellan parterna och gestor kan således vara ”vem 

som helst”. Negotiorum gestio omfattar både inom- och utomobligatoriska förhållanden. 

 

I bestämmelsen stadgas vidare att syssloman har rätt att “tala och svara” å huvudmannens 

räkning. I doktrin råder det delade meningar huruvida detta stadgande ska tolkas enligt sin 

ordalydelse och ska således omfatta en ren processrättslig behörighet, eller om den även ska 

omfatta andra privaträttsliga förhållanden, eftersom paragrafen är placerad i HB som är en del 

av privaträtten. Som ovan har nämnts, måste man göra en objektiv bedömning. Håstad är av 

den åsikten att man likväl direkt kan tolka bestämmelsen enligt dess ordalydelse, men att det 

samtidigt är tänkbart att lagstiftaren har haft som avsikt att sysslomannen kan ingå avtal med 

tredje man.
39

 Här talar Håstad om så kallade påbud, som innebär att mottagaren av en 

rättshandling, det vill säga tredje man, åläggs en viss bundenhet som gäller oavsett om denne 

har accepterat rättshandlingen eller inte. Det finns två undergrupper av påbud: sammansatta 

och rena. Den förstnämnda syftar på situationer som ålägger bundenhet för både 

huvudmannen och tredje man, medan den sistnämnda endast binder tredje man. Håstad är av 

den mening att 18 kap. 10 § HB inte ger indikation om att gestor ges behörighet att utföra 

handlingar som binder tredje man.
40

 

 

Det är även viktigt att poängtera att 18 kap. HB inte omfattar fysiska åtgärder utan enbart 

immateriella handlingar.
41

 Negotiorum gestio omfattar en rad olika ingripanden (se mer under 

rubrikerna 3.1.3 – 3.1.6) och därmed även sådana som innebär att skydda eller förbättra 

huvudmannens egendom, detta passar således inte in under tillämpningsområdet för 18 kap. 

10 § HB. I Munukkas kommentar till HB konstaterar han att lagregeln endast till en viss del 

ger uttryck för negotiorum gestio. Regeln ger sysslomannen en rätt att kräva ersättning från 

huvudmannen för utgifter i samband med sysslomannens handlande. Det krävs dock för att 
                                                           
39 Håstad, s. 34-35. 
40 A.a. s. 262-264, 286. 
41 A.a. s. 35. 
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huvudmannen ska bli bunden av sysslomannens åtgärd att huvudmannen godkänner 

rättshandlingen.
42

 Detta framgår direkt av lagregelns ordalydelse. Även Håstad anser att 

huvudmannen måste ratihabera rättshandlingen
43

. För att det ska vara fråga om negotiorum 

gestio ska inte huvudmannen behöva godkänna handlingen i efterhand. Enligt vår uppfattning, 

som överensstämmer med både Håstad och Munukka, kan man därmed inte tillämpa 18 kap. 

10 § HB på rena negotiorum gestio-situationer, eftersom det klart framgår att lagtexten inte 

täcker de rekvisit som ska vara uppfyllda (se rubrik 3.1.2) för att negotiorum gestio ska anses 

föreligga.   

2.4.2.1 Icke-renodlade lagrum av negotiorum gestio 

Håstad publicerade sin avhandling år 1973 och sedan dess har mycket i det svenska 

rättssystemet utvecklats, bland annat har Konsumenttjänstlagen (1985:716) blivit en del av 

den svenska rätten. I 8 § KtjL finns en bestämmelse om tilläggsarbeten som utförs av 

näringsidkare vid konsumenttjänster. Detta lagrum har likheter med principen om negotiorum 

gestio
44

 men beskriver precis som 18 kap. 10 § HB inget renodlat fall av tjänster utan 

uppdrag. Bestämmelsen i 8 § KtjL omfattar enbart situationer där parterna redan har ett 

existerande avtalsförhållande och dessutom gäller regeln endast näringsidkare, och inte “vem 

som helst”. Likheterna är å andra sidan att näringsidkaren måste kontakta huvudmannen för 

att begära instruktioner om tilläggsarbetet ska utföras. Är huvudmannen inte anträffbar får 

näringsidkaren utföra tilläggsarbetet under givna förutsättningar i enlighet med regelns andra 

stycke. Om tilläggsarbetet dock inte går att skjuta upp, för att detta skulle leda till skada för 

huvudmannen, måste näringsidkaren vidta åtgärder. Enligt 38 § KtjL föreligger en lagstadgad 

rätt till ersättning för de utgifter som näringsidkaren har erlagt. Det finns även andra lagrum 

som sedan avhandlingen skrevs numera är en del av det svenska rättssystemet, som medger att 

man kan dra paralleller med principen
45

. 

 

I 5 § Kommissionslagen (2009:865) framgår det att när en kommittent har lämnat 

instruktioner till kommissionären som hen ska följa, men ”förhållandena är sådana att 

instruktionerna inte kan eller bör följas”, ska kommissionären ta kontakt med kommittenten 

och efterfråga nya instruktioner. I andra stycket stadgas det att kommissionären ska avbryta 

uppdraget om hen inte kan få några nya instruktioner av kommittenten. Om kommissionären 

dock har särskilda skäl att anta att kommittenten vill att kommissionären utför uppdraget trots 

                                                           
42 Munukka, Karnov, kommentar till handelsbalken, not 41. 
43 Håstad, s. 235. 
44 von Bar, s. 75.   
45 Se mer i von Bar s. 75-76. 
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de ändrade förhållandena, ska kommissionären genomföra uppdraget på ett lämpligt sätt. Se 

vidare under rubrik 3.1.3.2. 

 

I 2 kap. 3 § 3 st. lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag stadgas det att om 

bolagsmännen har avtalat att samtliga, två eller flera bolagsmän tillsammans ska sköta 

förvaltningen eller viss del därav, får dock en bolagsman ändå vidta en åtgärd i de fall det har 

uppstått en situation vari åtgärden inte kan skjutas upp, men endast om de andra 

förvaltningsberättigade bolagsmännen inte kan tillkallas. Bestämmelsen omfattar två 

situationer angående vilken bolagsman som har rätt att vidta åtgärden. Dels en bolagsman 

som enligt avtalet inte omfattas av förvaltningsrätten och dels en förvaltningsberättigad. Se 

vidare under rubrik 3.1.3.1. 

 

När det gäller klandertalan med mera angående fast egendom finns det en bestämmelse i 5 

kap. 3 § Jordabalken (1970:994) där det framgår att, den som vinner talan ska ersätta den 

förlorande parten nödvändiga kostnader som denne har erlagt då egendomen var i hens 

besittning. Det ska vara fråga om kostnader som har erlagts utöver vad som har betalats för 

egendomens underhåll. Det framgår vidare att även nyttiga kostnader ska bli ersatta om den 

förlorande parten har erlagt kostnaderna under den tid som hen var i god tro om att hen var 

egendomens rätta ägare. Se vidare under rubrik 3.1.3.3. 

2.5 EU-rätt 

EU-rätten bygger på bindande rättsakter som utgörs av förordningar, direktiv och beslut samt 

icke-bindande rättsakter - rekommendationer och yttranden.
46

 

2.5.1 Rom II-förordningen 

I Rom II finns ett stadgande i art. 11 som nämner negotiorum gestio. Artikeln omfattar enbart 

situationer för tjänster utan uppdrag, men ingenting om vilka rekvisit som krävs för att 

ersättning ska utgå. I och med att förordningen endast syftar till att bestämma vilket lands lag 

som ska tillämpas vid utomobligatoriska förhållanden, kan gestor således inte använda 

stadgandet för att kräva ersättning från huvudmannen. Det finns således ingen rättsakt som 

ger gestor rätt till ersättning vid tjänster utan uppdrag
47

 men enligt EU-praxis finns ändå en 

möjlighet för gestor inom EU-rätten att erhålla ersättning av huvudmannen för sina kostnader.  

                                                           
46 Olika typer av EU-lagar. http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Olika-typer-av-EU-

lagar/ (hämtad 2017.04.10). 
47 von Bar, s. 89. 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Olika-typer-av-EU-lagar/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Olika-typer-av-EU-lagar/
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2.5.1.1 Rättsfall från Tribunalen 

I mål T-333/03 Masdar (UK) Ltd mot Europeiska kommissionen åberopade Masdar bland 

annat att EU-kommissionen skulle ersätta företaget i enlighet med negotiorum gestio. Fallet 

handlade om en situation där EU-kommissionen i början av år 1994 hade ingått ett avtal med 

bolaget Helmico, om att genomföra ett projekt i Moldavien, och sedan ytterligare ett avtal år 

1996 för ett projekt i Ryssland. Helmico å sin sida ingick sedan två avtal med Masdar år 1996, 

som innebar att Masdar skulle uppträda som underleverantör för att tillhandahålla en del av de 

tjänster som omfattades av avtalen mellan EU-kommissionen och Helmico.  

 

Efter att EU-kommissionen upptäckt att Helmico agerat bedrägligt i strid med avtalen, 

upphörde de att erlägga betalning för de fakturerade tjänsterna. Betalade inte EU-

kommissionen, kunde således inte Helmico betala vidare till Masdar. Masdar väckte talan mot 

Helmico vid High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division, som 

lämnades vilande. Masdar tog därefter kontakt med EU-kommissionen för att kräva betalning 

för de tjänster som företaget hade utfört för EU-kommissionens räkning. Eftersom parterna 

inte kunde enas i en förlikning, väckte Masdar talan mot EU-kommissionen.  

 

Masdars yrkande grundade sig på EU:s medlemsstaters gemensamma rättsprinciper där fem 

kriterier för tjänster utan uppdrag måste vara uppfyllda: åtgärden ska vara till nytta för 

huvudmannen, huvudmannen var förhindrad att agera, gestor hade inte gåvoavsikt, det förelåg 

inget avtal som medgav gestor rätt att handla och med största sannolikhet hade huvudmannen 

agerat på samma sätt som gestor. Ingen ersättning utgick eftersom förutsättningarna inte var 

uppfyllda, negotiorum gestio kan inte bli tillämplig i de fall nyttan grundar sig på förpliktelser 

enligt lag eller avtal. Eftersom Masdar tog kontakt med EU-kommissionen innan företaget 

handlande, hade inte åtgärderna skett utan huvudmannens kännedom och inte heller som ett 

frivilligt åtagande från Masdars sida. Trots detta finns det inom EU-rätten en möjlighet för 

gestor att erhålla ersättning för sina kostnader. Ersättning kan utges i enlighet med de 

rättsprinciper som är gemensamma för medlemsstaterna gällande negotiorum gestio, under 

förutsättningen att kriterierna som åberopades i detta rättsfall är uppfyllda. Masdar 

överklagade Tribunalens domslut till EU-domstolen, som dock inte förde en diskussion 

angående ersättningsmöjlighet enligt tjänster utan uppdrag.  
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2.5.2 DCFR 

En grundtanke med den Europeiska unionen var att möjliggöra till fri rörlighet för varor, 

personer, tjänster och kapital runt om i Europa.
48

 Problemet är dock att rättsenligheten inom 

EU fortfarande har brister. För att den inre marknaden ska fungera väl, hade det varit 

underlättande om det hade funnits en harmonisering av medlemsstaternas civillagstiftning
49

. 

Denna tanke gav upphov till att EU-kommissionen initierade utformningen av en gemensam 

referensram, Common Frame of Reference (CFR). Tanken med referensramen var att 

utveckla allmänna principer och åstadkomma ett regelverk för den europeiska avtalsrätten.
50

 

Arbetet med att åstadkomma denna referensram resulterade i DCFR.
51

 

 

Det hela började med meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om 

europeisk avtalsrätt, i syftet att ackumulera ”information om huruvida det finns ett behov av 

mer långtgående EG-åtgärder på det avtalsrättsliga området”
 52

 som unionen bör föra vidare.  

EU-kommissionens arbete för att få till stånd en gemensam referensram resulterade tillslut i 

DCFR, som framställts av ”Study Group on a European Civil Code” och ”Acquis Group”
 53

, 

som består av juridiska representanter från alla länder inom unionen.
54

 DCFR är ett förslag, 

eller rättare sagt ett utkast, till en gemensam referensram. Denna innehåller olika typer av 

definitioner, principer och modellregler för olika inom- och utomobligatoriska förhållanden.
55

 

Största delen av DCFR består av modellregler och är uppdelad i tio olika böcker – där bok 

fem
56

 är av intresse, i och med att den innehåller regler om negotiorum gestio.
57

  

 

Kan DCFR ses som en rättskälla i svensk rätt? DCFR har aldrig haft status som någonting 

annat än en akademisk text och kategoriseras som en del av ”soft law”, det vill säga en icke-

juridisk bindande rättsakt. DCFR tjänar således som en inspirationskälla för domstolar och 

övriga rättstillämpare.
58

 DCFR publicerades år 2009. Kort därefter meddelade HD domen 

NJA 2009 s. 672 som kom att bli principiellt viktig, eftersom HD hänvisade till DCFR i sina 

domskäl. Rättsfallet handlade om ett avtal som hade slutits på obestämd tid och saknade 

                                                           
48 EU-upplysningen. http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Handel-och-tjanster-inom-EU/EU-inre-marknad/ 

(hämtad 2017.05.10). 
49 Meddelande 2001/C 255/01. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:255:0001:0044:SV:PDF 

p. 2-3 (hämtad 2017.03.10). 
50 DCFR. http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf s. 36 (hämtad 2017.03.10). 
51 DCFR, s. 3. 
52 Meddelande 2001/C 255/01, p. 10. 
53 DCFR, s. 3. 
54 DCFR, s. 47. 
55 DCFR, s. 3-4. 
56 DCFR, s. 391-394. 
57 Översättning av ”Benevolent intervention in another’s affairs”. 
58 Draft Common Frame of Reference and the Supreme Court. http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Company-

Commercial/Sweden/Grde-Wesslau-Advokatbyr/Draft-Common-Frame-of-Reference-and-the-Supreme-Court#3 (hämtad 

2017.04.27). 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Handel-och-tjanster-inom-EU/EU-inre-marknad/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:255:0001:0044:SV:PDF
http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Company-Commercial/Sweden/Grde-Wesslau-Advokatbyr/Draft-Common-Frame-of-Reference-and-the-Supreme-Court#3
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Company-Commercial/Sweden/Grde-Wesslau-Advokatbyr/Draft-Common-Frame-of-Reference-and-the-Supreme-Court#3
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villkor om uppsägning.
59

 Mellan åren 2010-2013 hänvisade HD till DCFR i sex stycken 

avgöranden.
60

 Sedan, under år 2014, tog HD upp DCFR igen. I rättsfallet NJA 2014 s. 272 

ändrade HD det beslut som HovR hade fastställt. Rättsfallet berörde en situation där en 

revisor hade handlat oaktsamt och avvikit från god revisionssed. HD kom fram till att revisorn 

inte var ansvarig för de ekonomiska skador som aktieägaren i bolaget hade lidit av. 

Domstolen hävdade att aktieägaren skulle ha lidit samma förlust även om revisorn inte hade 

avvikit från god revisionssed. Kärande hade således inte lyckats bevisa att ett orsakssamband 

förelåg mellan skadan och revisorns försummelse. Detta synsätt angående orsakssambandet är 

i princip en kopia av DCFR:s bestämmelse om orsakssamband (”causation”) IV.C.-7:109.
61

   

 

Rättsfallet från år 2009 följdes av en debatt om, och i så fall var, DCFR skulle passa in i den 

svenska rättshierarkin. Även om det rådde skilda meningar, var den allmänna uppfattningen 

att DCFR inte kunde accepteras som en rättskälla. Många var dock av den åsikten att DCFR:s 

status som rättskälla skulle komma att bestämmas av framtida domstolsbeslut. Fem år senare, 

med åtminstone sju ytterligare HD-domar som hänvisade till DCFR, uppstår frågan om DCFR 

nu bör accepteras som en rättskälla? Svaret på den frågan är fortfarande nej!
62

  

 

Det är relativt vanligt att svenska domstolar söker efter lösningar i internationella regler i de 

fall domstolen måste fylla ut ett avtal och det inte finns svenska lagregler eller rättspraxis på 

området i fråga, vilket HD kom att göra i 2009 och 2014 års rättsfall. I rättsfallet från 2009 

framkom det underförstått att DCFR kan rangordnas ovan redan etablerad rättspraxis i den 

svenska rättshierarkin. Trots att inget av de senare avgörandena kunde sägas förändra detta 

synsätt eller de ledande akademikernas syn på att DCFR inte borde anses vara en rättskälla, 

anser Thomaeus att det inte är naivt att hävda att DCFR bör rangordnas, om inte på samma 

nivå som de idag accepterade rättskällorna, så åtminstone strax under dem. HD:s avgöranden 

från år 2009-2014 visar på att lagutövare bör bekanta sig med DCFR, i och med att en 

omfattande kunskap om den kan bli värdefull att ha med sig vid alla kommersiella tvister och 

skiljeförfaranden enligt svensk lag.
63

 

 

                                                           
59 Herre, SvJT 2012 s. 934, 936. 
60 NJA 2010 s. 629, NJA 2011 s. 600, NJA 2012 s. 452, NJA 2012 s. 597, NJA 2013 s. 491 och NJA 2013 s. 659. 
61 Draft Common Frame of Reference and the Supreme Court. http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Company-

Commercial/Sweden/Grde-Wesslau-Advokatbyr/Draft-Common-Frame-of-Reference-and-the-Supreme-Court#  (hämtad 

2017.04.27). 
62 A.st. 
63 A.st. 
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3. Framställning av principen i doktrin  

Som tidigare har nämnts är negotiorum gestio inte lagstadgad i Sverige, utan dess utveckling 

härrör bland annat från doktrins framställning av principen. Det finns dock lagbestämmelser 

som delvis berörs av tanken om negotiorum gestio, se exempelvis 18 kap. 10 § HB. Vår 

uppfattning är att viss doktrin, speciellt Håstads avhandling, är en mer användbar rättskälla på 

området än rättspraxis, och den ger även en tydligare bild av principen samt dess rekvisit. 

Domstolarna hänvisar ibland just till doktrin vid sin framställning av sina domskäl. Därför ska 

en djupgående redogörelse göras i detta kapitel för hur negotiorum gestio framställs i doktrin.   

3.1 Tjänster utan uppdrag - 1973 

Håstads avhandling publicerades år 1973. Denna avhandling torde ha bidragit till hur 

negotiorum gestio har tillämpats och tillämpas av domstolar.  

3.1.1 Allmänt 

Vad är en tjänst utan uppdrag? Håstad framför att det kan röra sig om, dels situationer då 

gestor utför en tjänst åt huvudmannen utan att det tidigare har funnits ett uppdragsförhållande 

dem emellan, och dels då gestor har handlat utanför huvudmannens givna instruktioner i ett 

redan etablerat partsförhållande. Frågan som uppkommer i dessa situationer är, i vilken 

utsträckning gestor har rätt att kräva ersättning för sina kostnader, eller i vissa fall skador, från 

huvudmannen.
64

  

 

I svensk rätt råder avtalsfrihet, vilket innebär att part ska vara fri att välja med vem och vilka 

avtal hen ska ingå samt avtalets innehåll. Om man applicerar avtalsfriheten på fall rörande 

negotiorum gestio, skulle det innebära att huvudmannen inte ska vara skyldig att ersätta gestor 

i situationer där gestor har handlat utan uppdrag, eftersom huvudmannen inte frivilligt har 

accepterat dessa sakförhållanden i och med att något avtal inte finns. Detta går emot hela 

syftet med principen, som bygger på frågan om ersättningskrav vid tjänster som har utförts 

utan avtal. Slutsatsen blir således att, trots huvudregeln om avtalsfrihet, finns det skäl att göra 

avsteg från denna genom tillämpning av principen om negotiorum gestio. Håstad nämner att 

det finns två huvudkategorier då huvudmannen borde bli ersättningsskyldig. Det skulle 

framstå som obilligt (oskäligt) i de fall gestor har vidtagit en åtgärd som bidragit till att 

huvudmannen fått en bestående vinst. Huvudmannen kan dock efteråt hävda att hen själv 

kunde ha utfört handlingen och därmed undgå ersättningsskyldighet. Men eftersom en 

                                                           
64 Håstad, s. 3. 
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handling inte kan bli ogjord, blir det som huvudmannen hävdar endast ett påstående från 

huvudmannens sida som hen inte kan bevisa och således skulle det vara oskäligt om gestor 

inte skulle få ersättning.
65

 

 

Den andra kategorin handlar om att man vill påverka gestor att ingripa när det inte föreligger 

ett uppdrag. Om gestor vet med sig att hen kommer att erhålla ersättning för sitt handlande, är 

det mer troligt att gestor kommer att ingripa. Skulle inte principen om negotiorum gestio 

finnas, hade det förelegat en risk att gestor inte hade ingripit just på grund av avtalsfriheten, i 

och med att gestor inte vet om huvudmannen vill att hen ska ingripa eller inte. Principen ger 

skydd för gestor, eftersom denne alltid får ersättning, även om det senare visar sig att 

huvudmannen inte ville att hen skulle utföra handlingen.
66

 

3.1.2 Rekvisit  

En förutsättning för att gestor ska kunna kräva ersättning i enlighet med principen om 

negotiorum gestio, är att rekvisiten som uppställs är uppfyllda. Håstad ger i sin avhandling 

ingen sammanhängande förklaring till rekvisiten, utan han tar upp dem där så erfordras, vilket 

gör det svårt för läsaren att få en enhetlig förståelse för vilka rekvisit som måste vara 

uppfyllda. För att ge en klarare bild av principens beståndsdelar, kommer vi i detta avsnitt att 

ta Håstads spridda framställning och ge en samlad redogörelse.  

3.1.2.1 Förhinderrekvisitet 

Håstad framför att det är brist på nordisk litteratur angående principen, men där den ändå har 

diskuterats framställs det som krav att huvudmannen ska ha varit förhindrad för att 

ersättningsrätt för gestor ska föreligga.
67

 Kravet på förhinder innebär att huvudmannen inte 

själv har haft möjlighet att avgöra huruvida åtgärden som gestor utför torde vidtas eller inte. I 

de fall huvudmannen har en representant (god man/assistent/förvaltare) omfattas även denne 

av förhinderrekvisitet.
68

 För att dock ta reda på om huvudmannen är förhindrad, föreligger 

det, enligt vår uppfattning, indirekt en skyldighet för gestor att försöka kontakta 

huvudmannen för att inhämta instruktioner. Får gestor ingen kontakt, föreligger ett förhinder 

och ett negotiorum gestio-fall torde vara för handen. Tvärtom gäller istället att, om det finns 

möjlighet att kontakta huvudmannen, men gestor väljer att avstå från att ta kontakt och utför 

                                                           
65 Håstad, s. 5-6. 
66 A.a. s. 6-7. 
67 A.a. s. 65. 
68 A.a. s. 105. 
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handlingen ändå, förfaller även rätten till ersättning.
69

 Rekvisitet ska inte uppfattas som 

absolut, eftersom kostnaderna för att inhämta instruktioner i ett etablerat avtalsförhållande kan 

överstiga värdet av själva ingripandet.
70

 

 

I vissa situationer anser Håstad att det utöver förhinderrekvisitet är befogat att ett 

uppskovsrekvisit uppställs, jämför 2 kap. 3 § 3 st. HBL, där rekvisitet uttryckligen nämns. 

Ovan har framförts att gestor måste kontakta huvudmannen för att kunna avgöra om denne är 

förhindrad. Är hen det, får gestor utföra åtgärden. Håstad finner således att gestor i vissa fall 

enbart kan få ersättning då hen företar en åtgärd som inte tål uppskov.
71

 I vissa fall måste då 

gestor innan ingripandet överväga om handlingen inte tål uppskov eller om hen kan vänta tills 

huvudmannen blir anträffbar. Problem kan uppstå i situationer då huvudmannen är förhindrad 

nu och åtgärden går att skjuta upp en viss tid. Samtidigt vet gestor om att när åtgärden senast 

måste företas, kommer huvudmannen fortfarande att vara förhindrad. Är det då befogat att 

gestor väntar med att företa åtgärden, bara för att åtgärden faktisk kan skjutas upp en kort tid? 

Nej, enligt Holmbäck torde rekvisitet innebära att “åtgärden inte tål uppskov tills 

huvudmannens förhinder kan förväntas ha upphört”.
72

 Om huvudmannen är förhindrad nu, 

men blir anträffbar innan åtgärden måste utföras, ska gestor vänta.  

3.1.2.2 Nödvändighetsrekvisitet  

Är förhinderrekvisitet uppfyllt, krävs det vidare att gestors åtgärd ska ha varit nödvändig för 

att huvudmannen inte ska åsamkas skada eller förlust. Håstad går inte in på att beskriva vad 

en nödvändig handling är.
73

 Enligt vår mening torde man i varje enskilt fall således göra en 

bedömning om handlingen verkligen måste företas.  

3.1.3 Huvudmannen - ej haft skyldighet att handla 

I det följande beskrivs situationer när gestor har ingripit, utan att det har förelegat en 

skyldighet för huvudmannen att utföra åtgärden. Exempel på åtgärder är reparation och vård 

av huvudmannens egendom. Avsnittet är uppdelat utifrån parternas förhållande till varandra: 

inom- respektive utomobligatoriskt. Som redan har framförts finns ingen lagstadgad regel om 

negotiorum gestio, men i svensk rätt förekommer det dock regler som till viss del ger uttryck 

för principens omfång.  

                                                           
69 Håstad, s. 107, 289. 
70 A.a. s. 105. 
71 A.a. s. 99, 105. 
72 Holmbäck, SvJT 1975 s. 260. 
73 Håstad, s. 104, 266. 
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3.1.3.1 Medintresse 

Håstad anser att både huvudmannen och gestor kan ha ett gemensamt intresse av att åtgärder 

vidtas, exempelvis när parterna är bolagsmän, samägare eller dödsbodelägare. Skulle en 

bolagsman som saknar ensam förvaltningsrätt, på eget initiativ utföra en handling som är av 

intresse för alla bolagsmän (tjänst utan uppdrag), ska denna bolagsman (gestor) stå för de 

eventuella kostnader som har uppkommit genom åtgärden. Denna regel är dock inte absolut, 

utan i de fall en åtgärd inte kan skjutas upp, har gestor rätt att företa handlingen och samtidigt 

få ersättning från de andra bolagsmännen (se under rubrik 2.4.2.1 angående 2 kap. 3 § 3 st. 

HBL). Samma motivering som för bolagsmän finns vid samägandeförhållanden.
74

 

3.1.3.2 Förtroendeställning 

I dessa situationer föreligger det redan ett avtalsförhållande mellan huvudmannen och gestor. 

I vissa fall kan det ändå uppkomma situationer som inte omfattas av avtalet. En eventuellt 

företagen åtgärd skulle således ligga utanför gestors behörighet. Dilemmat som uppstår för 

gestor är om hen ska vara passiv vilket kan leda till skada för huvudmannen samt 

efterlevnaden av deras rättsförhållande, eller om hen ska vidta åtgärden med risk att 

eventuella kostnader inte kommer att bli ersatta, eftersom gestor handlar utanför avtalets 

omfattning. Håstad hänvisar till 8 § KommL som en lösning på problemet.
75

 Denna paragraf 

är numera upphävd och enligt vår uppfattning är 5 § i den nuvarande KommL (se under rubrik 

2.4.2.1 angående 5 § KommL) den bestämmelse som bäst stämmer överens med det tidigare 

stadgandet. Vår tolkning av bestämmelsen har lett till uppfattningen att om kommissionären 

(gestor) har handlat utanför kommittentens (huvudmannens) instruktioner, men genom 

handlandet ändå tagit tillvara huvudmannens intressen på ett omsorgsfullt vis, har gestor rätt 

till ersättning. Denna tolkning stämmer överens med vad Håstad anser angående 

bestämmelsen i den upphävda 8 § KommL. 

3.1.3.3 Besittning 

Dessa situationer handlar om de fall då gestor har huvudmannens egendom i sin besittning 

och det uppstår oförutsedda händelser som ger gestor rätt att vidta åtgärder (tjänst utan 

uppdrag) för att skydda huvudmannens egendom. Håstad gör en jämförelse med att gestor har 

rätt till retention enligt 11 kap. 3 § HB samt ersättnings-och retentionsrätt enligt 12 kap. 8 § 

HB för nödvändiga kostnader. Enligt 5 kap. 3 § JB har gestor rätt till ersättning för 

nödvändiga kostnader, i vissa fall kan även huvudmannen bli skyldig att ersätta gestor för 
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nyttiga kostnader.
76

 Även bilreparationer torde falla under besittningssituationer, eftersom en 

vanlig företeelse är att bilreparatörer, som har huvudmannens egendom i sin besittning, utfört 

tilläggsarbeten på huvudmannens bil, trots att dessa inte är beställda. Se mer under rubrik 

2.4.2.1 angående 5 kap. 3 § JB och tilläggsarbeten. 

3.1.3.4 Utomobligatoriskt ingripande 

Till skillnad mot de tidigare nämnda förhållandena, handlar situationerna under denna rubrik 

om de fall där gestor kan vara ”vem som helst”. Håstad gör dock konstaterandet att om det 

finns möjlighet att förordna en god man, ska detta först och främst göras. I nödsituationer kan 

det nyssnämnda å andra sidan vara olägligt att göra och då torde det vara motiverat för en 

utomstående att ingripa. Håstad framför med detta uttalande att det således finns möjlighet till 

ersättning för gestor även utanför kontraktsförhållanden. Han framför å andra sidan att 

ersättning inte torde utgå när en vän till huvudmannen har gjort ett inköp å dennes vägnar. 

Denna typ av handling är den vanligaste utomobligatoriska åtgärden enligt Håstad. 

Huvudmannen har på grund av avtalsfriheten ingen skyldighet att erlägga prestation för detta 

inköp, eftersom det inte finns något avtalsförhållande. Ett motiv till att ersättning således inte 

utgår är det faktum att om huvudmannen inte vill betala för inköpet i efterhand, kan gestor 

behålla inköpet - ha den kvar i sin besittning - och på så vis föreligger inte någon förlust i den 

bemärkelse att gestor helt går miste om sina utlägg. Gestor må ha erlagt kostnader, men 

indirekt har hen dessa kvar i form av inköpet.
77

  

3.1.4 Huvudmannens skyldigheter 

I situationer då huvudmannen inte har en skyldighet att utföra en viss handling, men gestor 

utför handlingen å huvudmannens vägnar, åsidosätts huvudmannens dispositionsrätt över sina 

egna medel. Dispositionsrätten åsidosätts eftersom gestor har rätt till ersättning från 

huvudmannen för de kostnader som gestor har erlagt i samband med utförandet av tjänsten. 

Detta avsnitt rör dock situationer då huvudmannen har varit skyldig att vidta vissa åtgärder, 

men som gestor dock har företagit i hans ställe utan att uppdrag från huvudmannen har 

förelegat. Huvudmannens dispositionsrätt åsidosätts inte på samma sätt som i ovan nämnda 

situationer, eftersom huvudmannen ändå skulle ha varit tvungen att uppfylla förpliktelsen. 

Frågan uppstår om gestor ska tillerkännas regressrätt mot huvudmannen, eftersom 

huvudmannen annars skulle göra en vinst på gestors bekostnad.
78
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3.1.4.1 Interventionsbetalning 

I dessa fall har gestor betalat huvudmannens skuld gentemot dennes borgenär. Håstad tar upp 

tre olika situationer i sin diskussion om gestor kan erhålla regressrätt genom 

interventionsbetalningar. Han nämner de fall då gestors betalning sker utan uppdrag från 

huvudmannen, det föreligger inte en rättslig plikt för gestor att betala och gestors betalning är 

inte till följd av ett misstag från gestors sida. Håstad framför att såväl domstolar, litteratur 

samt lagförarbeten har intagit en relativ restriktiv inställning för att tillerkänna gestor 

regressrätt i de tre nyssnämnda fallen.
79

 Håstad kritiserar denna inställning och framför istället 

att regressrätt bör föreligga. Hans inställning grundar sig på bland annat det faktum att man 

inte ska skilja mellan de fall då gestor har erlagt betalning för huvudmannens skuld, och de 

fall då huvudmannens borgenär har överlåtit sin fordran mot huvudmannen till gestor. 

Normalt sett, som nämnts under rubrik 3.1.2, ska ett förhinderrekvisit och ett 

nödvändighetsrekvisit vara uppfyllda för att ersättning ska utgå. Vad gäller 

interventionsbetalningar räcker det dock med att nödvändighetsrekvisitet är uppfyllt, enligt 

Håstad.
80

 

3.1.4.2 Naturaprestation 

Till skillnad mot interventionsbetalningar, rör naturaprestationer de fall vari gestors handlande 

omfattar arbetsprestation eller leverans av varor som huvudmannen egentligen har haft som 

uppdrag att utföra. Syftet med att huvudmannen har åtagit sig att utföra en naturaförpliktelse 

är till största sannolikhet för att hen vill tjäna pengar på utförandet. Skulle istället gestor 

utföra förpliktelsen, blir huvudmannen dock betalningsskyldig mot gestor och detta går emot 

hela syftet med förpliktelsen. Huvudregeln torde vara att ersättning inte ska utgå, eftersom 

naturaförpliktelsen skulle omvandlas till en betalningsförpliktelse, vilket torde anses vara 

otillbörligt. Men, Håstad framför dock möjlighet till ersättningskrav i de fall huvudmannen är 

förhindrad samt blir skyddad mot en förlust, till exempel om huvudmannen varit förhindrad 

och gestor, utanför sitt uppdrag, köper en vara på grund av att den inom en snar framtid 

kommer att öka i pris.
81

 

3.1.5 Ingripanden i nödsituationer 

En nödsituation föreligger när huvudmannens liv eller egendom är utsatt för fara och Håstad 

ger exempel på att faran kan uppstå genom brott, brand eller drunkning. De handlingar som 

gestor i dessa fall utför är rent fysiska och inte rättshandlingar. Det som utmärker en 

                                                           
79 Håstad, s. 111, 133. 
80 A.a. s. 120-121. 
81 A.a. s. 131-132. 
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nödsituation är att gestor måste agera snabbt och att det därmed knappast finns tid att rådgöra 

med huvudmannen om vad hen anser att situationen påkallar för åtgärd.
82

  

 

Det är inte ovanligt att gestor i nödsituationer åsamkar sig skada. Skadan kan leda till att 

gestor lider en förlust av något slag, fysisk eller ekonomisk, som hen vill ha ersättning för. 

Håstad framför att det finns fler alternativ för gestor att söka ersättning än att direkt gå på 

huvudmannen, till exempel försäkring, allmänna medel samt den som har orsakat 

nödsituationen (tredje part).
83

 Denna uppsats syftar dock till att undersöka förhållandet mellan 

huvudmannen och gestor, således kommer vi under rubrikerna 3.1.5.1 – 3.1.5.2 att avgränsa 

oss till att enbart ta upp huvudmannens och gestors ansvar mot varandra.  

3.1.5.1 Gestors ansvar mot huvudmannen 

I vissa fall kan gestor företa en brottslig handling gentemot huvudmannen. Den brottsliga 

handlingen kan leda till att huvudmannen förlorar ett visst värde, men gestor gör det i syfte att 

skydda ett annat värde för huvudmannen. Åtgärden sker utan instruktioner från 

huvudmannen
84

 och kan till exempel omfatta situationer då huvudmannens hus brinner och 

gestor således slår sönder huvudmannens dörr för att ta sig in i huset och släcka branden. 

Eftersom det i dessa fall handlar om skadegörelse, är handlingen straffbar. Frågan blir då om 

gestor verkligen ska straffas för ingripandet och således bli skadeståndsskyldig, eller kan hen 

försvara sig med att hävda att handlingen varit gynnsam för huvudmannen? För att den senare 

situationen ska ligga för handen krävs det att gestor har handlat i nöd. Gestor undantas således 

från ansvar med stöd av 24 kap. 4 § Brottsbalken (1962:700), under förutsättningen att det 

räddade värdet har varit större än det uppoffrade.
85

  

 

Om situationen istället rör ett förhållande där gestor uppoffrar tredje mans egendom för att 

rädda värdefull egendom till huvudmannen eller huvudmannen själv, kan hen inte straffas för 

skadegörelsen. Tredje man får istället rikta sitt ersättningsanspråk mot huvudmannen, 

eftersom gestor inte har haft något egenintresse av den nödhandling denne har företagit å 

huvudmannens vägnar. Ett skadeståndsansvar skulle dessutom ses som avskräckande.
86

  

 

                                                           
82 Håstad, s. 137. 
83 A.st. 
84 A.a. s. 139. 
85 A.a. s. 139-140, 158. Det är svårt att avgöra om Håstad anser att den räddade egendomen måste vara värdefullare eller om 

kravet kan efterges. Tiberg är dock av den uppfattningen att den räddade egendomen inte behöver vara värdefullare, se 

Tiberg, Hugo (1996). Fordringsrätt. 7., [rev.] uppl. Stockholm: Juristförl., s. 22. 
86 Håstad, s. 158-159. 
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I vissa nödsituationer kan även gestor oavsiktligt tillfoga huvudmannen skada. Exempelvis 

när gestor vid ingripandet i det brinnande huset har tagit sig in, men under ingripandet råkar 

stöta till värdefull egendom som därmed skadas. I dessa fall kan man tycka att gestor torde bli 

skadeståndsskyldig för denna egendom till följd av culparegeln, men enligt Håstad bör gestor 

enbart ansvara för handlingar som företas med uppsåt eller grov vårdslöshet. Om det 

subjektiva rekvisitet hade varit lågt ställt (det vill säga att vårdslöshet räcker för ansvar) skulle 

det vara mindre sannolikt att gestor riskerar att utföra ett ingripande.
87

 

3.1.5.2 Huvudmannens ansvar mot gestor 

Om gestor åsamkar sig sak- eller personskada för att rädda huvudmannens egendom torde 

skadan bli ersatt av huvudmannen. Ersättning kan krävas oavsett om gestor har åsamkat sig 

skadan frivillig eller ofrivilligt. I de fall gestor å andra sidan har räddat huvudmannens liv 

eller hälsa anser Håstad att läget är relativt oklart, men att situationen torde innebära att 

huvudmannen ska ersätta gestor för uppoffringar, ofrivilligt lidna skador samt obetydligare 

utgifter. I det fall ersättningskravet är omfattande kan huvudmannen påkalla jämkning för att 

ersättningen inte ska bli oskäligt stor.
88

 

3.1.6 Relation till tredje man 

Det är relativt oklart om tredje man-förhållanden ska omfattas av negotiorum gestio, eftersom 

det inte rör ersättningskravet mellan huvudmannen och gestor. Frankrike är, som tidigare 

nämnts, ett av de länder som har lagregler om negotiorum gestio och lagbestämmelserna 

omfattar även huvudmannens bundenhet mot tredje man. Dansk och norsk litteratur är också 

av samma uppfattning. När Håstad skrev sin avhandling gav svensk doktrin inget 

motsvarande stöd för denna inställning.
89

 Håstad är dock av samma uppfattning som de 

utländska rättskällorna och skiljer på två olika situationer som kan binda huvudmannen mot 

tredje man genom gestors handlande. Har gestor behörighet att avge vad Håstad kallar löften, 

det vill säga anbud som tredje man har möjlighet att avstå ifrån eller acceptera?
90

 I och med 

att det rör sig om ett anbud, gäller enligt 1 § lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område att avgivaren alltid är bunden av anbudet. Det 

är gestor som i dessa fall avger anbudet, men gör det dock i huvudmannens namn
91

, vilket 

således indirekt innebär att den verkliga avgivaren är huvudmannen. Huvudmannen är därför 

den part som blir bunden av anbudet. Vad gäller löften vid betalningsutfästelser, anser Håstad 

                                                           
87 Håstad, s. 142. 
88 A.a. se allmänt s. 215-216, och mer djupgående s. 158-179. 
89 A.a. s. 230-231. 
90 A.a. s. 223. 
91 A.a. s. 229. 
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således att gestor ska ha behörighet att binda huvudmannen
92

. Den andra situationen handlar 

om så kallade påbud,
93

 se under rubrik 2.4.2 andra stycket.  

3.2 Övrig doktrin från 1900-talet 

Walin
94

 beskriver principen om negotiorum gestio som: En frivillig handling som en person 

utför å annans räkning. I och med att handlingen som gestor utför inte omfattas av ett avtal, 

anser Walin att man måste ta hjälp av andra omständigheter för att avgöra om gestors 

handling har varit befogad. Som exempel på detta tar han upp gestors syfte och yttre fakta. 

Hans doktrin handlar om frågor kring separationsrätt och därmed gör han en koppling till 

detta när han beskriver principen. Gestor kan, för att skydda huvudmannen mot förlust, ha 

avyttrat egendom tillhörande denne eller införskaffat egendom som gestor hade kännedom om 

att huvudmannen behövde, antingen genom egna utlägg eller med huvudmannens likvida 

medel. Walin hänvisar till Håstad gällande rättsliga problem gentemot tredje man, men 

antyder samtidigt att dessa inte har någon betydelse för hans framställning av 

separationsrätten.
95

 

 

Bengtsson
96

 tar upp en situation som tidigare inte har berörts av Håstad. Han anser att vid en 

överlåtelse genom gåva kan gåvogivaren (tredje man) anse att det är olämpligt att lämna 

gåvan direkt till gåvotagaren (huvudmannen), eftersom denne till exempel är omyndig. I de 

flesta fall företräds denne av en förmyndare eller god man, men kan även enligt Bengtsson 

företrädas av en person (gestor) utan uppdrag enligt reglerna om negotiorum gestio. För att en 

fullbordad gåva ska ha kommit till stånd krävs det att gestor är införstådd i att det är fråga om 

en gåva som ska traderas.
97

 

 

Vidare tar Bengtsson upp ersättning för reparationer av en persons egendom och framför att i 

de fall ägaren av egendomen har varit förhindrad att ta till vara sitt eget intresse, kan gestor 

(reparatören) erhålla ersättning enligt principen om negotiorum gestio.
98

 I allmänhet har man 

inte rätt att kräva återbetalning för tilläggsarbeten som inte är beställda av ägaren, men frågan 

om återbetalning kan ändå bli aktuell då ett uppdragsförhållande inte föreligger eller om 

                                                           
92 Håstad, s. 253. 
93 A.a. s. 224. 
94 Walin, Gösta (1975). Separationsrätt. Stockholm: Norstedt. 
95 A.a. s. 170. 
96 Bengtsson, Bertil (1976). Särskilda avtalstyper 1: gåva, hyra av lös sak, lån, förvaring, entreprenadavtal, avtal om arbete 

på lös sak,sysslomansavtal och andra uppdrag. 2. uppl. Stockholm: Norstedt. 
97 A.a. s. 32. 
98 A.a. s. 75. 
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gestor har överskridit sin befogenhet. I den förstnämnda situationen hänvisar Bengtsson till 

NJA 1949 s. 313 (som refererats under rubrik 4.2) där ägaren dock inte blev 

ersättningsskyldig. Enligt Bengtssons åsikt torde ersättning utgå när den som har utfört 

reparationen har erlagt nödvändiga kostnader. I situationer där det å andra sidan föreligger ett 

uppdrag, men som har överskridits till följd av att gestor har utfört tilläggsarbeten, anser 

Bengtsson att kostnaderna även här måste ha varit nödvändiga, för att huvudmannen ska vara 

skyldig att ersätta gestor.
99

  

 

Tiberg är den som skriver mest utförligt om principen. Förutom det faktum att Tiberg framför 

att gestor enbart kan få ersättning för att hållas skadelös, består hans framställning endast av 

en kort sammanfattning av Håstads avhandling.
100

 I en annan publikation framför Tiberg 

tillsammans med Dotevall
101

 att gestor kan få ersättning för direkta utlägg som hen har ådragit 

sig till följd av att gestor har handlat å annans räkning, i syfte att endast skydda 

huvudmannens intresse. Under rubrik 3.1.6 återges Håstads syn på om relationen till tredje 

man även ska omfattas av principen. Denna fråga tar författarna upp och nämner 18 kap. 10 § 

HB. Med hänvisning till Håstad kommer de fram till samma slutsats, nämligen att 18 kap. 10 

§ HB inte ger en skälig lösning och att nyare lagstiftning torde ha satt regeln ur spel.
102

 

3.3 Doktrin från 2000-talet 

Efter Tiberg & Dotevall finns det ett avbrott i svensk doktrin gällande negotiorum gestio, vad 

vi har kunnat finna. Det finns en doktrin från år 2011 där principen tas upp, då Walin & 

Herre
103

 nämner principen i samband med överlåtelser av gåvor. En överlåtelse kan bli 

fullbordad trots att mottagaren (gestor) av gåvan inte har fått i uppdrag från gåvotagaren 

(huvudmannen) att motta gåvan för dennes räkning, från gåvogivaren (tredje man). Rättsläget 

tycks således vara detsamma idag som på 1970-talet då Bengtsson tog upp detta 

förhållande.
104

 

 

Walin & Herre beskriver inte negotiorum gestio något mer än så. Mellqvist & Persson
105

 

beskriver den mer utförligt, med hänvisning till Håstad; i och med att en handling har utförts å 

                                                           
99 Bengtsson, s. 137. 
100 Tiberg, s. 20-22 samt se även under rubrik 3.1 ff. 
101 Tiberg, Hugo & Dotevall, Rolf (1997). Mellanmansrätt. 9., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 
102 A.a. s. 15. 
103 Walin, Gösta & Herre, Johnny (2011). Lagen om skuldebrev m.m.: en kommentar / Gösta Walin, Johnny Herre. 3., [rev.] 

uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 
104 A.a. s. 263. 
105 Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar (2015). Fordran & skuld. 10., [aktualiserade] uppl. Uppsala: Iustus. 
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annans räkning utan uppdrag, finns det ingen grund att åberopa ersättningskravet på. Frågan 

som uppkommer är då om den som har handlat ändå kan kräva ersättning för sina utgifter? 

Författarna är av den mening att ersättning enligt negotiorum gestio sällan utges. I de fall som 

gestor använder sig av sina yrkeskunskaper (författarna nämner veterinär och läkare) synes en 

mindre restriktiv inställning föreligga för att utge ersättning. I sin beskrivning av principens 

rekvisit - nödvändig handling, fara i dröjsmål, huvudmannens förhinder - tar Mellqvist & 

Persson hjälp av rättsfallet NJA 1952 s. 63 (som refererats under rubrik 4.3).
106

 

 

Den doktrin vi har funnit som tar upp negotiorum gestio de senaste två åren (2016-2017)
107

 

beskriver principen överlag endast kort som: En handling där en person utför en tjänst å 

annans räkning utan att det föreligger ett uppdrag. Som tidigare har nämnts var frågan om 

tredje man-situationer skulle falla under negotiorum gestios omfång relativt oklar när Håstad 

skrev sin avhandling. Han är dock av den mening att så torde vara fallet. J & C. Ramberg 

samt Adlercreutz m.fl. är av samma uppfattning, vilket torde ge stöd för att tredje man-

förhållanden är en del av negotiorum gestios tillämpningsområde. Författarna hänvisar till 

Håstad vid sin framställning av principen och är de enda i den senare doktrinen som gör det.  

 

Doktrin från år 2016-2017 ger inte en klar beskrivning av principens rekvisit. Munukka & 

Rosqvist uttrycker att gestor har rätt till ersättning “i vissa situationer och under vissa 

förutsättningar”.
108

 Av Grauers framställning av principen framgår det att huvudmannen ska 

vara “bortavarande utan att den har tillfrågats eller bett om det”.
109

 Adlercreutz m.fl. 

förklarar med hjälp av ett exempel när gestor har rätt att ingripa, det vill säga när ”någons 

egendom riskerar att utsättas för värdeförstöring och ägaren själv är förhindrad att ingripa 

[...]”.
110

  Enligt vår mening föreligger en enhetlig definition av principen, men när det gäller 

beskrivningen av vilka rekvisit som ska vara uppfyllda är litteraturen mycket spretig och ger 

ingen klar bild av läget.    

                                                           
106 Mellqvist & Persson, s. 35-36. 
107 Munukka, Jori & Rosqvist, Erik (2016). Skuldebrevsrätten: en introduktion. 1. uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, s. 34-

35.  

Ramberg, Jan & Ramberg, Christina (2016). Allmän avtalsrätt. 10., omarb. och utök. uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, s. 

270. 

Ramberg, Christina (2016). Malmströms civilrätt. 24 upplagan Stockholm: Liber, s. 156. 

Adlercreutz, Axel, Gorton, Lars & Lindell-Frantz, Eva (2016). Avtalsrätt. 1. 14. uppl. Lund: Juristförlaget, s. 178-179. 

Grauers, Per Henning (2017). Person och avtal: en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten. 4. Upplagan 

[Stockholm]: Liber, s. 96. 
108 Munukka & Rosqvist, s. 34. 
109 Grauers, s. 96. 
110 Adlercreutz m.fl., s. 178. 
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4. Svenska domstolars tillämpning av principen från år 1945 och framåt 

I detta kapitel kommer vi att ge en översikt av rättsfall där frågan om negotiorum gestio har 

behandlats. Översikten kommer att bidra till en förståelse av hur rätten har respektive inte har 

valt att ådöma gestor ersättning.  

4.1 NJA 1945 s. 728 

Fallet behandlade en situation då en far i samband med sin sons bortgång betalade 214 kronor 

och 45 öre för dödsboets räkning vad gällde sjukvårdskostnader och kontantunderstöd som 

sonen hade fått från kommunen.
111

 När bouppteckningen senare upprättades, upptogs inte 

detta belopp som en skuld till fadern, vilket kan anses vara oskäligt med tanke på att sonens 

brors utlägg för begravningen togs upp som en skuld. Fadern yrkade att det utbetalade 

beloppet skulle återbetalas till honom ur dödsboet. Dödsboet bestred faderns yrkande.  

 

Som grund för sitt bestridande framförde dödsboet att fadern skulle få ut en 

livförsäkringsersättning om 5 000 kronor som därmed skulle täcka utgiften om 214,45 kronor 

till kommunen. I RR
112

 bifölls faderns talan, eftersom domstolen ansåg att omständigheterna 

talade för att betalningsskyldighet förelåg för dödsboet. HovR fastställde RR:s domslut utan 

att redovisa en egen utredning. HD å andra sida var av en annan mening. Domstolen började 

med att fastställa att det inte fanns något uppdrag från dödsboet till fadern att betala beloppet 

till kommunen samt att det inte förelåg ett godkännande från dödsboets sida att utbetala 

beloppet. HD konstaterade även i övrigt att omständigheterna i fallet inte ledde till 

uppfattningen om att dödsboet trots avsaknad av uppdrag och godkännande skulle ersätta 

fadern för sitt utlägg.   

4.2 NJA 1949 s. 313
113

 

Fallet handlade om huruvida en bilägare åtagit sig ansvar att betala reparationskostnader
114

 på 

sin bil, trots att han själv inte åsamkat skada på bilen. Bilen lämnades in på reparation av 

gestor efter att gestor kolliderat med fordonet under tiden som den fanns i hans besittning. 

Som grund för sin talan framförde ägaren att han inte hade gett gestor i uppdrag att lämna in 

bilen på reparation samt aldrig hade tillfrågats av reparatören huruvida han ville att denne 

                                                           
111 Fadern hade även gett sonen lån om sammanlagt 3 005 kronor som han nu ville ha tillbaka av dödsboet, men detta 

yrkande tar vi inte med i framställningen eftersom det inte har att göra med negotiorum gestio.  
112 Rådhusrätter. https://riksarkivet.se/radhusratter (hämtad 2017.03.14). Jämför med dagens tingsrätt. 
113 I ingressen till detta rättsfall framkommer att bilen har blivit skadad i ”tredje mans besittning”. Men både vi och Håstad (s. 

85 fotnot: 59 och s. 245 fotnot: 66) är av den uppfattningen att bilen har blivit skadad i gestors besittning. Således kan denna 

ingress te sig missvisande.  
114 Huvudmannen beställde andra arbeten av reparatören (tredje man), men detta yrkande tar vi inte med i framställningen 

eftersom det inte rör frågan om negotiorum gestio.  
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skulle utföra den av gestor beställda reparationen. Reparatören på bilverkstaden hävdade å 

andra sidan att gestor och ägaren solidariskt skulle stå för reparationskostnaderna, eftersom 

reparatören var medveten om att gestor inte hade pengar till att betala kostnaderna. Innan 

reparationen utfördes krävde reparatören även att en besiktning av bilen skulle utföras av ett 

försäkringsbolag och att ägaren till bilen skulle godkänna påbörjandet av reparationen, i och 

med att det var en annan person (gestor) som hade lämnat in bilen till bilverkstaden.  

 

HR
115

 kom fram till att gestor och huvudmannen hade gett reparatören intrycket av att han 

kunde utföra reparationen och därmed förelåg betalningsskyldighet för båda parterna. 

Huvudmannen överklagade till HovR som valde att pröva frågan. HovR kom fram till att 

huvudmannen inte skulle betala någon ersättning, eftersom det inte hade bevisats att 

huvudmannen hade beställt reparationen och omständigheter som kunde tala för 

ersättningsskyldighet förelåg inte. HD företog ingen egen utredning utan fastslog HovR:s 

domslut, trots att N.Rev var av annan uppfattning och ansåg att reparationen bland annat var 

nödvändig för bilens fortsatta användning.  

4.3 NJA 1952 s. 63 

Efter sin försökspermittering återintogs en lantbrukare in på en nykterhetsanstalt i cirka två 

månader. Lantbrukaren ägde en gård som han ensam ombesörjde och under vistelsen på 

nykterhetsanstalten fanns inte någon som kunde sköta om gården. Lantbrukaren var inte vid 

sina sinnens fulla bruk och det var således omöjligt att erhålla information från honom om hur 

han ville att gården skulle skötas. Av denna anledning ansåg kommunens nykterhetsnämnd att 

ansvaret låg hos dem att utse arbetskraft som därmed kunde sköta om djuren och gården. 

Nämndens kostnader för detta uppgick till 1 275 kronor. Lantbrukaren ansåg sig inte vara 

skyldig att utbetala detta belopp. Nämnden yrkade således i HR att ålägga lantbrukaren 

betalningsskyldighet på grund av att nämnden ansåg att det förelåg ett tyst avtal mellan 

parterna. I HR framförde lantbrukaren att ingen överenskommelse mellan parterna hade skett 

och att nämnden inte heller hade behörighet att fatta dessa beslut. Således bestred 

lantbrukaren nämndens yrkande. 

 

HR kom fram till att betalningsskyldighet förelåg, eftersom lantbrukaren inte hade framfört 

någon anmärkning angående nämndens skötsel av gården, trots att han var medveten om att 

nämnden skötte om hans gård. HovR anförde däremot att det torde vara underförstått att 

                                                           
115 Rådhusrätter. https://riksarkivet.se/radhusratter (hämtad 2017.03.14). Jämför med dagens tingsrätt. 
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ägaren av en gård vill att gården ska bli omhändertagen vid ägarens frånvaro. 

Betalningsskyldighet torde således föreligga, men i detta fall förekom en annan omständighet 

som kom att väga in i bedömningen. Lantbrukaren hade i telefonsamtal till sin bror (som var 

ledamot i nämnden) uttryckt sitt missnöje med att nämnden hade tagit på sig ansvaret för 

gårdsskötseln och var inte villig att betala nämndens kostnader. På grund av telefonsamtalen 

ansåg HovR att nämnden kände till att det inte förelåg något godkännande från lantbrukarens 

sida. Således förelåg ingen betalningsskyldighet för lantbrukaren. 

 

HD ogillade nämndens talan, med tre röster mot två. Majoriteten ansåg att trots det faktum att 

lantbrukaren var påverkad hade nämnden rätt att vidta åtgärder som inte kunde skjutas upp 

gällande djuren på gården. De två omständigheterna som HD ansåg var avgörande, trots att 

åtgärderna från nämndens sida hade varit till nytta för lantbrukaren, var dock att nämnden inte 

hade tagit kontakt med lantbrukaren angående hur dennes gård skulle skötas samt samtalen 

med brodern.  

4.4 NJA 1972 s. 88 

En fastighetsägare blev indragen i en tvist med kommunen. Brandkåren kontaktades av en 

okänd person med anledning av att takplåtar på fastighetsägarens fastighet hade börjat lossna 

på grund av det stormiga väderförhållandet som rådde den dagen. Brandkåren ansåg att det 

var nödvändigt att ta bort takplåtarna, eftersom det förelåg en risk för att takplåtarna skulle 

falla ner och skada förbipasserande samt egendom som fanns nedanför. Dessutom var det till 

nytta för fastighetsägaren, i och med att denne sannolikt skulle bli skadeståndsskyldig om 

tredje man hade kommit till skada på grund av fastighetsägarens åsidosättande av sin 

skyldighet att vårda fastigheten. Kommunen yrkade att fastighetsägaren skulle betala 128 

kronor för brandkårens ingripande, men ägaren var av annan uppfattning. Fastighetsägaren 

ifrågasatte inte det faktum att fara förelåg, men hävdade å andra sidan att brandkårens åtgärd 

inte hade varit direkt påkallad samt bidrog inte till den nytta för honom som kommunen 

hävdade. 

 

RR ogillade kommunens talan och framförde som skäl för sitt domslut att åtgärden inte hade 

varit nödvändig för att förhindra den eventuellt ovan diskuterade konsekvensen. HovR ansåg 

däremot att fastighetsägaren skulle vara ersättningsskyldig, eftersom brandkårens ingripande 

hade lett till nytta för ägaren i och med att han undgick eventuella skadeståndskrav. Dessutom 

ansåg domstolen att åtgärden var nödvändig för att förhindra skada. Det fanns dock två 
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skiljaktiga ledamöter som helt gick emot de ovan nämnda skälen. De ansåg att ersättning inte 

skulle utgå på grund av det faktum att brandkåren inte ens hade försökt ta kontakt med 

fastighetsägaren. HD var på samma spår som dessa ledamöter. Å ena sidan framförde HD skäl 

för att ersättning skulle utgå, eftersom handlingen var nödvändig i och med fastighetsägarens 

skyldighet att sköta om sin fastighet så att eventuell misskötsel inte skulle leda till skada för 

annan. Å andra sidan fastslog HD dock att ersättningsskyldighet inte förelåg på grund av att 

brandkåren hade underlåtit att kontakta fastighetsägaren.  

4.5 RH 1991:52 

När en mans sambo avled fick ett fastighetsbolag i uppdrag av den avlidna kvinnans bror att 

sälja den bostadsrätt hon ägde. Bostadsrätten var ställd som säkerhet för ett lån som paret 

gemensamt hade upptagit. Som grund för sin talan framförde fastighetsbolaget att “en 

förutsättning för att överlåtelsen skulle kunna slutföras var att lånet löstes”
116

. Bolaget var 

således av den uppfattning att dödsboet skulle stå för hälften av kostnaden och mannen för 

resterande del. Fastighetsbolaget kom att betala mannens del och yrkade därmed att han skulle 

återbetala detta belopp, i och med att bolaget ansåg att de hade övertagit bankens fordran mot 

mannen. I andra hand åberopade bolaget ersättning enligt principen om negotiorum gestio, 

eftersom betalningen som hade erlagts av fastighetsbolaget bidrog med verklig nytta för 

mannen genom att hans skuld till banken därav upphörde.  

 

Mannen anförde som grund att han och kvinnan hade en överenskommelse att i det fall 

bostadsrätten skulle säljas, skulle hon ensam ansvara för lånet, någonting han var medveten 

om att bolaget och banken inte hade kännedom om. Fortsättningsvis hävdade han att ett 

borgenärsbyte mellan bolaget och banken inte hade skett. Han hävdade dessutom att reglerna 

om negotiorum gestio förutsätter att “[…] huvudmannen varit förhindrad att själv handla och 

att åtgärden varit strängt nödvändig för att skydda huvudmannen mot förlust”
117

. Mannen 

ansåg att betalningen som bolaget företagit, hade varit till nackdel för honom. 

 

TR kom fram till slutsatsen att en överlåtelse av fordran inte hade skett. Vad gäller 

åberopandet om negotiorum gestio, förde domstolen en ganska utförlig diskussion. Domstolen 

började med att beskriva vad principen innebär för att sedan applicera den på det aktuella 

fallet. I grund och botten handlade rättsfallet om gestors regressrätt mot huvudmannen med 

                                                           
116 RH 1991:52 s. 147. 
117 RH 1991:52 s. 148. 
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anledning av en interventionsbetalning. TR konstaterade att praxis tidigare hade varit 

restriktiv och att rätten till ersättning inte hade utvecklats i den frågan, trots att det hade 

framkommit åsikter om att man torde tillerkänna gestor regressrätt i större utsträckning än vad 

som hittills hade gjorts. TR hänvisade i samband med detta påpekande till Håstads 

avhandling. För att regressrätt skulle föreligga i detta fall kom dock domstolen fram till att 

gestor måste ha företagit interventionsbetalningen till följd av en plikt att agera, TR hänvisade 

till SvJT 1975 s. 263 och NJA 1973 s. 286.   

 

TR fastslog att ersättning från mannen inte skulle utgå, med andra ord att förutsättningarna för 

negotiorum gestio inte förelåg. TR konstaterade att det inte hade förelegat ett 

uppdragsförhållande mellan parterna i målet angående betalningen av lånet. Det förelåg inte 

heller någon skyldighet för bolaget att betala lånet. Vad gällde frågan om nyttan, ansåg 

domstolen att rekvisitet inte var uppfyllt, eftersom i det fall fordringsförhållandet skulle ha 

övergått till bolaget, skulle en fortsatt skyldighet för mannen att betala lånet föreligga. HovR 

gjorde ingen egen utredning utan fastställde TR:s domslut.  

4.6 RH 1991:56 

Fallet handlade om ett lokalhyresavtal mellan ett aktiebolag (A), som hyrestagare, och en 

förening, som hyresgivare. Under den tid som aktiebolaget (A) hyrde föreningens lokal 

förvarade bolaget (A) viss egendom där. Aktiebolaget (A) gick sedan i konkurs i februari år 

1985 och i april månad såldes all den egendom som fanns i lokalen till ett annat bolag (B). 

Båda bolagen (A och B) var företrädda av samma personer. Konkursboet och föreningen 

enades om att hyresavtalet skulle komma att upphöra i slutet av april. Egendomen i lokalen 

kom dock att lämnas kvar, vilket var en omständighet som parterna varken hade diskuterat 

eller kommit överens om. På grund av denna omständighet yrkade föreningen ersättning för 

förvaringen om 3 630 kronor. I och med att egendomen kvarblev efter hyresavtalets 

upphörande, och föreningen inte kände till det nya ägandeförhållandet, fick de på egen hand 

finna den rätta ägaren (B). Den nya ägaren (B) hävdade dock att de inte hade ingått ett avtal 

med föreningen och således var de inte förpliktade att stå för förvaringskostnaden.  

 

I TR bifölls föreningens talan. Som skäl för sitt domslut anförde domstolen att, eftersom de 

båda bolagen hade samma företrädare, torde det vara självklart att den nya ägaren (B) av 

egendomen kände till att hyresavtalet hade upphört. Genom ett konkludent handlande hade 

den nya ägaren (B) således åtagit sig att svara för förvaringskostnaden. HovR fastställde TR:s 
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domslut, men framförde andra domskäl. Till att börja med konstaterades att det inte fanns 

lagregler inom svensk rätt som behandlade situationen i rättsfallet. Således övergick 

domstolen till att diskutera närliggande regler: 3 § 1 st. lagen (1938:121) om hittegods samt 

16 kap. 6 § 3 st. Utsökningsbalken (1981:774). Dessa lagbestämmelser ger uttryck för en 

allmän rättsgrundsats med betydelsen att “den som har annans egendom i sin besittning under 

vissa förutsättningar kan ha rätt till ersättning för kostnader i samband med förvaringen av 

egendomen”
118

. Domstolen hänvisade även till Håstads avhandling.  

 

Vidare framgår det av domskälen att föreningen vid flera tillfällen kontaktade den nya ägaren 

(B) för att uppmana denne att hämta godset, men utan någon respons. Föreningen hävdade 

dessutom att de led ekonomisk skada på grund av det faktum att de inte kunde hyra ut lokalen 

till annan, till följd av den nya ägarens (B) underlåtenhet att hämta egendomen.  

4.7 FT 401-05119 

Rättsfallet handlade om en man som av sin exfru krävde ersättning för en kostnad om 3 399 

kronor som han hade erlagt till följd av en operation av hennes hund. Parternas gemensamma 

barn var tillsammans med hunden på besök hos mannen, när kvinnan var bortrest. Vid detta 

tillfälle upptäckte mannen att hunden var skadad och i samband med detta hävdade mannen 

att han försökte kontakta exfrun för att informera henne om förhållandet samt om han skulle 

vidta åtgärder. Exfrun var inte anträffbar, således tog han beslutet att uppsöka ett djursjukhus, 

eftersom han inte visste hur allvarlig skadan var. Det visade sig sedan att skadan var 

omfattande och krävde en operation. Exfrun å sin sida bestred yrkandet om ersättning, 

eftersom hon ansåg att operationen inte hade varit nödvändig i och med att hunden endast 

hade en ytlig skada. Hon hävdade även att exmaken inte hade försökt ta kontakt med henne. 

 

Mannen vände sig till Kronofogden för att kräva exfrun på betalning. Myndigheten ansåg att 

betalning skulle utgå och således ansökte exfrun om återvinning. TR kom fram till samma 

slutsats som Kronofogden. Domstolen påpekade att det handlade om en typisk situation om 

negotiorum gestio och framförde att, oavsett mannens påstående om att han hade försökt ta 

kontakt med sin exfru, var handling oundgängligen nödvändig och således förelåg 

betalningsskyldighet.  

                                                           
118 RH 1991:56 s. 162. 
119 Det framgår inte i rättsfallet vilken tingsrätt som avgjorde fallet, eller vilket målnummer rättsfallet har, utan detta framgår 

endast i Svea hovrätts beslut (FT 4903-05) som i beslutet meddelade att domstolen inte meddelar prövningstillstånd till 

Sollentuna tingsrätts dom i mål FT 401-05. Sollentuna tingsrätt är idag Attunda tingsrätt.  
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4.8 Nyare rättsfall 

På senare tid, speciellt under de tre till fyra senaste åren, har det återigen dykt upp rättsfall där 

domstolar har tagit ställning till om ersättning enligt principen ska utgå. Det är främst domslut 

från TR, men även några få från HovR. En intressant anmärkning som diskuteras mer under 

rubrik 6.1.1 är det faktum att principen sedan 70-talet inte har tagits upp i HD för prövning 

samt att då den faktiskt togs upp, utgick aldrig ersättning enligt principen.  

 

I några av rättsfallen nämndes endast principen utan att den var avgörande för själva 

domslutets utgång, jämför tingsrättsfallet T 1267-13 (Skellefteå TR). I vissa rättsfall 

åberopade de kärande principen som grund för sitt yrkande, men i de fall detta skedde, var det 

främst som ett åberopande i sista hand. Som exempel kan mål nr T 10504-13 (Stockholm TR) 

nämnas, där kärande åberopade principen i fjärde hand. Enligt vår mening torde anledningen 

till att negotiorum gestio hamnar långt ner i rangordningen av åberopade grunder vara till 

följd av det faktum att principer i allmänhet har en lägre ställning i svensk rättshierarki i 

jämförelse med lagar och förordningar. I nyssnämnda rättsfall hänvisade domstolen till 

Håstads avhandling i samband med att domstolen tog upp vilka rekvisit som måste vara 

uppfyllda för att ersättning enligt negotiorum gestio ska föreligga. Rekvisiten diskuterades 

relativt ytligt, men detta var ändå en mer djupgående analys än vad som hade gjorts i de flesta 

andra rättsfall, där som sagt, principen endast nämndes. Den omständighet som domstolarna 

tycks lägga mest vikt vid är frågan om nytta. I mål nr T 6732-14 (Södertörn TR) nämnde TR 

nyttan som en viktig grund för principens tillämpning. I rättsfallet fann dock domstolen att 

nytta inte förelåg, men även att omständigheterna i övrigt talade för att ersättning inte skulle 

utgå enligt negotiorum gestio. Detta är inget undantagsfall, inget av de nyare rättsfallen 

resulterade i att huvudmannen skulle åläggas ersättningsskyldighet. 
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5. Negotiorum gestio i doktrin v. rättspraxis 

I detta kapitel kommer vi att diskutera och jämföra hur principen behandlas i doktrin samt hur 

den har tillämpats av domstolar.  

5.1 Rekvisit 

Doktrin från 2000-talet är till stor del mycket återhållsam när det kommer till att förklara vilka 

rekvisit som måste vara uppfyllda för att ersättning enligt negotiorum gestio ska utgå, se 

speciellt under rubrik 3.3 sista stycket. Enligt vår uppfattning stämmer detta även in på de 

flesta av rättsfallen som vi har behandlat under kapitel 4. Det är framförallt äldre doktrin
120

 

som nämner rekvisiten, se rubrik 3.1.2 samt 3.2.  

 

I de två äldsta rättsfallen nämnde domstolarna bland annat att omständigheterna talade för att 

ersättning inte skulle utgå. Således gav de ingen förklaring till vilka rekvisit som måste vara 

uppfyllda. I ett av dessa två rättsfall – NJA 1949 s. 313 – ansåg dock N.Rev att ersättning 

skulle utgå, eftersom kostnaderna hade varit nödvändiga. Men för att ersättning ska utgå 

enligt negotiorum gestio krävs även att huvudmannen har varit förhindrad, vilket N.Rev inte 

ens nämnde. Hade hen å andra sidan gjort det anser vi att ersättning ändå inte skulle ha utgått, 

i och med att huvudmannen i rättsfallet inte torde ha varit förhindrad, eftersom gestor bör ha 

kontaktat huvudmannen och rådgjort innan han tog bilen till verkstaden.   

 

I NJA 1952 s. 63 uttryckte domstolen: 

 

“Vid sådant förhållande har nämnden varit berättigad vidtaga åtgärder vilka, såsom 

beträffande djurens vård, genast oundgängligen erfordrades.”  

 

Det är först i detta rättsfall som domstolen uttryckte sig på ett sådant sätt att det ger läsaren en 

befogad anledning att tolka formuleringen på så sätt att, ett förhinderrekvisit och ett 

nödvändighetsrekvisit måste vara uppfyllda för att ersättning ska utgå enligt principen. Håstad 

finner att det således är detta rättsfall som har lagt grunden för en allmän princip om 

ersättning vid tjänster utan uppdrag. Även om käromålet ogillades, hade domstolen i 

rättsfallet preciserat förutsättningarna (rekvisiten) för när ersättning ska utgå.
121

  

 

                                                           
120 se Håstad, Bengtsson och Tiberg. För nyare litteratur, se Mellqvist & Persson. 
121 Håstad, s. 47, 65. Jämför även med Tiberg, s. 21. 
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Som sagt är doktrin överlag otydlig vad gäller rekvisiten. Domstolarna i de tre senaste 

rättsfallen gjorde inte heller något bättre försök att utreda och uttryckligen beskriva vilka 

rekvisit som ska vara uppfyllda. I RH 1991:52 kom domstolen fram till att handlingen inte 

hade lett till nytta för huvudmannen (se mer om begreppen nytta och nödvändig under rubrik 

6.2). Förhinderrekvisitet nämndes inte alls. Frågan är varför? Enligt vår tolkning är det på 

grund av det faktum att det ena rekvisitet inte var uppfyllt och därmed är det klart att 

ersättning ändå inte skulle kunna utgå även om ett förhinder hade legat för handen. Det hade 

ändå varit bra om domstolen gjort ett konstaterande att det även krävs ett förhinder för att 

ersättning ska kunna utgå.  

 

I det andra rättsfallet från år 1991 nämnde domstolen dock förhinderrekvisitet i den mening 

att den diskuterade det faktum att gestor hade försökt kontakta huvudmannen utan resultat. 

Nödvändighet nämndes inte uttryckligen i domskälen. Enligt vår mening är det dock 

underförstått att domstolen måste ha uppfattat handlingen som nödvändig, eftersom ersättning 

utgick och de båda rekvisiten måste som nämnts vara uppfyllda för att ersättning ska utgå. 

Enligt vår tolkning var föreningens bevarande av egendomen nödvändig för att huvudmannen 

inte skulle lida ekonomisk skada (till skillnad mot om föreningen istället hade valt att slänga 

ut egendomen). Åtgärden har således bidragit till nytta för huvudmannen. Ersättning utgick 

därmed för att båda rekvisiten var uppfyllda, men det hade varit befogat av domstolen att 

förklara detta förhållande, eftersom det är svårt för en person som inte är insatt i principen att 

förstå att nödvändighetsrekvisitet måste vara uppfyllt.  

 

I FT 401-05 utdömdes ersättning trots att domstolen inte tog ställning till om 

förhinderrekvisitet var uppfyllt. Men enligt domstolen verkade detta inte spela någon roll, i 

och med att domstolen uttryckte att, oavsett om mannen i rättsfallet hade försökt kontakta sin 

exfru eller inte, skulle ersättning utgå. Nödvändighetsrekvisitet tycktes uppenbarligen väga 

tyngre, men enligt negotiorum gestio ska det inte spela någon roll vilket rekvisit som väger 

tyngst, samtliga ska vara uppfyllda för att ersättning ska utgå. Man kan jämföra detta 

förhållande med NJA 1972 s. 88 där omständigheterna var desamma (nödvändig handling, 

men ingen kontakt) men där domstolen inte utdömde ersättning för att gestor inte hade tagit 

kontakt med huvudmannen. Det är mycket oklart vad som gäller i och med att det i den ena 

domen konstaterades att samtliga rekvisit måste vara uppfyllda, men sedan kom en annan 

dom som uttryckte motsatsen. Även Håstad är av den mening att samtliga rekvisit måste vara 

uppfyllda. Frågan är då varför domstolen i det senaste rättsfallet gör ett sådant avsteg från 
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både doktrin och tidigare rättsfall. Är det kanske för att domstolen ville ta ställning eller sätta 

ner foten och ändra rättsläget? Håstads avhandling torde enligt vår uppfattning ha en ganska 

hög status för denna princips tillämpning och dessutom har ett NJA-fall prejudicerande 

verkan, således känns det konstigt att domstolen gör en så stor avvikelse. Detta rättsfall må 

kanske inte vara prejudicerande, men i och med att varken HovR eller HD meddelade 

prövningstillstånd, torde det ses som gällande rätt. I framtiden kan eventuellt domstolar 

uppmärksamma avgörandet och tolka det på så sätt att förhinderrekvisitet inte behöver vara 

uppfyllt för att gestor ska kunna erhålla ersättning.   

 

I RH 1991:56 hade inte domstolen uttryckligen uttalat sig om att nödvändighetsrekvisitet 

skulle vara uppfyllt. Som läsare har vi istället gjort den tolkning att domstolen dock ansåg att 

detta rekvisit var uppfyllt, se ovan. Om man bortser från vår tolkning, resulterar det i att 

endast ett rekvisit var uppfyllt och således borde inte ersättning ha utgått. Slutsatsen blir att i 

de två rättsfall där ersättning utgick i enlighet med principen, tillämpade domstolarna endast 

ett av rekvisiten. I det nyssnämnda rättsfallet bortsåg man som sagt ifrån nödvändighet och i 

det andra rättsfallet – FT 401-05 – lade domstolen ingen vikt vid förhinderrekvisitet. Denna 

rättstillämpning stämmer inte överens med tidigare rättsfall och inte heller med äldre doktrin 

såsom Håstads framställning av principens rekvisit, där båda rekvisiten måste vara uppfyllda. 

Skulle man däremot endast se till nyare doktrin från år 2016-2017 som vi har behandlat i 

uppsatsen, kan man förstå varför domstolarna i dessa två rättsfall har tillämpat principen på 

det sätt som har gjorts, eftersom den nyare doktrinen är otydlig i sin framställning av 

rekvisiten, se under rubrik 3.3 sista stycket. Läser man enbart en författare kan man få 

uppfattningen om att det räcker med att huvudmannen var förhindrad, medan om man istället 

läser en annan, kan man få motsatt uppfattning, enligt vilken huvudmannen inte behöver vara 

förhindrad. Vi anser därmed att man varken av nyare doktrin eller genom de senaste 

rättsfallen på området får en klar bild av vad som krävs för att ersättning ska utgå. 

5.2 Definition  

I all doktrin som har behandlats under kapitel 3 finns en definition angående vad som menas 

med negotiorum gestio. Trots att författarna formulerar definitionen på sina egna vis, framgår 

det klart att det ska handla om en tjänst som utförs å annans räkning utan uppdrag. Innan 

Håstad skrev sin avhandling fanns det fyra rättsfall som vi har refererat under kapitel 4, vari 

domstolen inte uttryckligen nämnde principen i sina domskäl. Ingen definition av principen 

kan utläsas. Läsaren får själv dra slutsatsen att rättsfallen rör sig om situationer där någon har 
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handlat å annans räkning utan att ha ett uppdrag härom, vilket innebär att det skulle kunna 

vara fråga om negotiorum gestio. Men i de två tidigaste rättsfallen kom domstolarna bland 

annat fram till slutsatsen att omständigheterna talade för att så inte var fallet. I de senare två 

rättsfallen nämnde som sagt domstolarna begrepp såsom “oundgängligen erfordrades, av 

nöden påkallat, nytta, kontakt”. Men, i och med det faktum att en klar definition av vad 

negotiorum gestio faktiskt innebär aldrig gavs, kan det som läsare vara svårt att förstå att det 

är dessa begrepp som är själva rekvisiten.  

 

Det var först efter att Håstad publicerat sin avhandling som domstolarna började försöka 

definiera vad principen innebär. Enligt vår uppfattning skulle en anledning till detta kunna 

vara för att kärande i RH 1991:52 i andra hand åberopade negotiorum gestio som grund för 

sitt yrkande. Detta var första gången som en part åberopade att ersättning enligt principen 

skulle utgå. Det var således en part som lyfte frågan angående negotiorum gestio och inte 

domstolen, som därmed hade en skyldighet att diskutera vad denna princip innebar och om 

ersättning kunde utgå i enlighet med den. Om inte kärande hade åberopat principen, är det 

enligt vår uppfattning inte säkert att domstolen hade gett en lika tydlig definition eller 

överhuvudtaget insett att det skulle kunna röra sig om ett fall av negotiorum gestio. En annan 

anledning till att domstolarna i dessa senare rättsfall är mer tydliga med att definiera principen 

är enligt vår mening tack vare Håstads avhandling, i och med att den ger domstolarna en källa 

att hämta sina argument ifrån. Vi anser således att man måste använda sig av doktrin och inte 

enbart stödja sig på rättsfall för att få en definition av vad negotiorum gestio innebär. 

5.3 Tillämpningsområden 

Som sagt tas negotiorum gestio upp i ett flertal verk, men det som saknas är en grundlig 

genomgång av principens tillämpningsområde. De flesta författare tar upp en eller två 

situationer där gestor kan få ersättning, till exempel diskuteras av Tiberg & Dotevall enbart 

tredje man-förhållandet, medan Håstad å andra sidan tar upp mer eller mindre alla tänkbara 

situationer vari negotiorum gestio kan tillämpas. Situationerna som de övriga författarna tar 

upp (förutom Bengtsson samt Walin & Herre) är ingenting nytt, utan diskuteras även av 

Håstad. Av den anledningen har vi under denna rubrik således valt att endast jämföra Håstads 

avhandling med rättspraxis.   

 

Överlag synes domstolarnas tillämpning av principen stämma överens med doktrinens 

framställning av negotiorum gestio, i fråga om att det för ersättning krävs att handlingen ska 
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ha varit nödvändig och att huvudmannen måste ha varit förhindrad. Kontakt med 

huvudmannen har således inte varit möjlig. I vissa fall kan även handlingen leda till nytta för 

huvudmannen. Detta tycks stämma oavsett om situationen som är föremål för bedömning 

handlar om besittning, nödsituation, utomobligatoriskt ingripande med mera. De enda 

rättsfallen (bortsett från FT 401-05, se rubrik 5.1 näst sista stycket) där domstolarna tycks 

göra avsteg från doktrinens argument, är i situationer rörande interventionsbetalningar. I RH 

1991:52 samt i T 795-01 nämnde HovR uttryckligen att de valde att inte tillämpa Håstads 

argument, utan baserade istället sina domslut på tidigare rättspraxis på området där ersättning 

inte hade utgått.  
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6. Analys 

6.1 Hur har principen utvecklats över tiden? 

6.1.1 Domstolarna 

Det finns indikationer om att domstolarnas tillämpning av principen har förändrats över tiden. 

Stöd för denna ståndpunkt har diskuterats under kapitel 5 där vi framhäver att domstolarna till 

en början främst hänvisade till omständigheterna i det specifika fallet som talade för huruvida 

ersättning skulle utgå eller inte. Det var först i 1952 års rättsfall som HD lade grunden för att 

specifika rekvisit ska vara uppfyllda för att ersättning ska utgå. Efter rättsfallets utgivning 

fortsatte domstolarna följa denna praxis, fram tills nu på 2000-talet då en domstol avvek från 

denna vägledning. Vad gäller utvecklingen av definitionen gällande negotiorum gestio, 

påpekade vi att ingen tydlig definition kunde utläsas i avgörandena från tiden innan Håstads 

avhandling. Efter avhandlingens publicerande blev dock domstolarna mer tydliga med att 

förklara innebörden av principen.  

 

Domskälen i de två första rättsfallen som behandlade negotiorum gestio (bland de rättsfall 

som vi har refererat till under kapitel 4) var väldigt kortfattade. Att HD:s domskäl var 

kortfattade var ett karaktäristiskt drag för domskrivningen förr i tiden. Endast det som hade en 

direkt betydelse för bedömningen i den specifika rättsfrågan skulle antecknas i domskälen.
122

 

Rättsfallet NJA 1952 s. 63 var dock ett undantag från det nyss sagda, eftersom domstolens 

skäl var utförliga samt att domstolen diskuterade principens rekvisit på ett sätt som inte 

tidigare hade gjorts. Anledningen till varför domstolen valde att gå in så djupt på principen i 

detta rättsfall är enligt vår mening för att den ville slå fast vad negotiorum gestio innebär. När 

denna dom fastställdes var HD inte en renodlad prejudikatinstans, utan blev det först år 

1971
123

. I och med att HD dock var (och fortfarande är) den högsta instansen, hade den en 

viss status och domskälen i NJA 1952 s. 63 tillades således vikt av det skälet.  

 

På senare tid har domstolarna hänvisat till både tidigare avgöranden och doktrin i sina 

domskäl som stöd för sina resonemang. Som nämnts var domskälen förr i tiden inte utförligt 

formulerade, hänvisningar till tidigare avgöranden gjordes därmed inte i domskälen utan 

nedanför ingressen och då endast med uttrycket “Jfr NJA XXXX s. XX”. Att endast hänvisa 

till ett rättsfall på detta sätt, ger inte läsaren en bra förklaring till vad i det hänvisade rättsfallet 

                                                           
122 Bernitz, Ulf (red.) (2014). Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder. 13., aktualiserade och kompletterade uppl. 

Stockholm: Norstedts juridik, s. 145-146. 
123 Historia. http://www.hogstadomstolen.se/Mer-om-Hogsta-domstolen/Historia/ (hämtad 2017.05.01). 

http://www.hogstadomstolen.se/Mer-om-Hogsta-domstolen/Historia/
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som man ska göra jämförelsen med. Generellt sett är HD:s domskäl idag relativt utförliga och 

torde ses som ett pedagogiskt verktyg för att parterna ska förstå vad domslutet grundar sig på, 

men även vara en vägledning för framtida fall med liknande omständigheter. Det enda 

rättsfall från HD, som vi har kunnat hitta, där negotiorum gestio har behandlats efter det att 

HD blev en renodlad prejudikatinstans är NJA 1972 s. 88. Vi har inga nutida rättsfall från HD 

angående negotiorum gestio som vi kan jämföra domskälen med, men redan i 1972 års 

rättsfall ser man tendenser till mer omfattande domskäl.  

 

 

 

 

 

De rättsfall som vi har refererat under kapitel 4 kan delas in i tre tidsperioder. Mellan åren 

1945-1972 gick rättsfrågan ända upp till HD, sedan uppstod ett avbrott (om eventuellt varför, 

se nedan). Negotiorum gestio behandlades inte igen förrän år 1991 och 2006, men då togs 

principen aldrig upp i HD utan enbart i TR och HovR. Mellan åren 2014-2017 togs principen 

upp på nytt, men endast i TR (även ett fåtal gånger i HovR, se under rubrik 4.8). Det är endast 

i TR (FT 401-05) och HovR (RH 1991:56) som ersättning har utgått, vilket framgår av 

prickarna i bilden ovan. Således finns det inget prejudikatfall som har tillerkänt gestor rätt till 

ersättning. Parterna har dock all möjlighet att överklaga TR:s och HovR:s domslut, detta har 

dock inte gjorts i alla rättsfall. Vi anser att skäl till detta kan vara för att förtjänsten inte 

överväger kostnaderna. I de rättsfall som vi har undersökt har ersättningskraven varit relativt 

låga (cirka 3 000 kronor i de senaste två rättsfallen - där ersättning utgick), vilket torde 

innebära att rättegångskostnaderna kan komma att överstiga gestors ersättningskrav. Den part 

som förlorar i första instans måste betala rättegångskostnaderna för båda parterna. Om den 

förlorande parten sedan väljer att överklaga domslutet, föreligger en risk att hen kommer att 

behöva betala rättegångskostnaderna igen för båda parterna vid en eventuell förlust i 

överklagandeinstansen. Genom att överklaga föreligger det däremot en chans för den 

överklagande parten att denne vinner och därmed undgår alla betalningsförpliktelser.
124

 Men, 

i och med att det som sagt föreligger en stor risk att man förlorar ännu en gång och då får 

erlägga ytterligare rättegångskostnader, är kontentan således att om ersättningskravet är lågt 

och de sammanlagda rättegångskostnaderna är på samma nivå som eller högre än 

ersättningskravet, torde man med största sannolikhet avstå från att överklaga. 
                                                           
124 Ljung, SvJT 1987 s. 63. 
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Att utföra en tjänst utan uppdrag å annans räkning torde vara en relativt vanlig företeelse i 

dagens samhälle. Det som är desto ovanligare är att situationerna tas upp i domstol, vilket vi 

tror är förklaringen till varför det finns så få negotiorum gestio-rättsfall. Anledningen till detta 

skulle kunna bero på dels att gestor och huvudmannen har en nära relation och inte vill utsätta 

relationen för en påfrestande rättsprocess, och dels att huvudmannen anser att gestors 

ersättningskrav är skäligt i förhållande till den tjänst som gestor har utfört.  

 

Hur domstolarna har rubricerat de olika rättsfallen har också utvecklats över tiden. Generellt 

sett anger rubriker till rättsfall alltid rättsfrågan i fallet. Rubriken torde vara det första som 

man läser innan man gå vidare och studerar omständigheterna i fallet. På så sätt får man en 

snabb och enkel överblick angående det eller de problem som har behandlats av domstolen. 

Under rubrik 4.1 har vi refererat rättsfallet NJA 1945 s. 728 som är rubricerat “Negotiorum 

gestio” och följs av en punkt. Genom att använda sig av en punkt får man intrycket av att HD 

konstaterade att ersättning har utgått till gestor, vilket inte var fallet. Vi anser att rubriceringen 

i detta fall ter sig missvisande, eftersom rubriceringen ger indikation om att detta torde vara 

ett viktig och klockrent rättsfall där ersättning har utgått enligt principen. Man får således 

uppfattningen av att rättsfallet har lagt grunden för principens rekvisit. Enligt vår mening 

borde rubriken ha avlutats med ett frågetecken, för att markera att det handlade om en 

utredning för om ersättning ska utgå i enlighet med principen eller inte. Punkten leder till att 

det är fråga om negotiorum gestio. Medan frågetecknet hanterar situationen om det är fråga 

om negotiorum gestio.  

 

I de två rättsfallen från år 1991 används begreppet negotiorum gestio i rubrikerna igen. I RH 

1991:52s rubricering används begreppet i en fråga: “Fråga om den som betalat annans skuld 

fått en självständig regressfordran mot denne enligt reglerna om negotiorum gestio”. Som 

läsare får man en god uppfattning om vad rättsfallet kommer att handla om samt att det rör sig 

om en utredning på det sätt som nämnts i stycket ovan. Av denna rubrik konstaterades således 

inte att ersättning har utgått, vilket överensstämmer med utfallet. I det andra rättsfallet, RH 

1991:56, lyder rubriken som följande: “Negotiorum gestio. Den som haft annans egendom i 

sin besittning har i visst fall ansetts ha rätt till ersättning för förvaringen av egendomen, trots 

att avtal om förvaring inte träffats”. Rubriken inleds med begreppet och följs av en punkt. 

Genom detta konstaterades att ersättning har utgått i enlighet med principen. Sedan ges en 

kort förklaring av utgången.  
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Som nämnts finns det relativt få rättsfall som behandlar negotiorum gestio, men i de rättsfall 

som faktiskt har berört frågan var antingen alla rekvisit inte uppfyllda eller så hade 

domstolarna en restriktiv inställning till att tillerkänna gestor ersättning. Ett exempel på den 

sistnämnda situationen är fall av interventionsbetalningar, jämför NJA 1945 s. 728, RH 

1991:52 samt T 795-01. I varken något av rättsfallen utgick ersättning. Detta ger stöd för vår 

uppfattning angående domstolens restriktivitet. Under rubrik 3.1.4.1 har vi beskrivit Håstads 

syn på interventionsbetalningar. Vår uppfattning om hur rättsläget borde vara (”de lege 

ferenda”) stämmer överens med det Håstad framför i sin avhandling angående 

interventionsbetalningar. Vårt synsätt går dock emot rättspraxis syn på 

interventionsbetalningar, vari domstolen i RH 1991:52 ansåg att ersättning endast kan utgå 

när det föreligger en rättslig plikt för gestor att betala. Vi anser å andra sidan att i de fall 

gestor utför en betalning som leder till nytta för huvudmannen, ska gestor tillerkännas 

ersättning oavsett om det föreligger en rättslig plikt eller inte för gestor att betala. Att 

handlingen leder till nytta för huvudmannen innebär enligt vår uppfattning att handlingen 

indirekt var nödvändig, se vidare under rubrik 6.2. Nyttan ska dock inte endast omfatta det 

förhållande att skulden till den ursprungliga borgenären upphör för huvudmannen, jämför 

domskälen i RH 1991:52, utan nyttan ska även bestå av någonting ytterligare. Enligt vår 

mening torde detta tillägg till nyttan handla om att huvudmannen ska undgå att betala 

exempelvis räntor alternativt inte hamna i dröjsmål med amortering. Domstolens syn på när 

ersättning ska utgå, anser vi är oskälig, eftersom gestor besparar huvudmannen från att 

erlägga extra utgifter även när en plikt för gestor att betala inte har förelegat. Vi anser därmed 

att man ska behandla dessa två situationer (plikt/utan plikt) på ett liknande sätt.  

 

I de andra två rättsfallen – NJA 1945 s. 728 och T 795-01 – som nämnts angående 

interventionsbetalningar är det svårt att avgöra huruvida domstolarna har gjort rätt i sina 

bedömningar, i och med att nyttoaspekten inte diskuterades. I 1945 års rättsfall utgick inte 

ersättning, vilket vi instämmer med, eftersom det av omständigheterna i rättsfallet inte 

framkommer att huvudmannen skulle lida en förlust om betalningen skulle företas vid ett 

senare tillfälle. Betalningen som gestor företog var således inte nödvändig och bidrog därför 

inte till nytta för huvudmannen. Dessutom skulle gestor erhålla en livförsäkringsersättning 

som klart översteg utgiften. I T 795-01 utgick inte heller ersättning, vi är dock av en annan 

mening. Vi anser att betalningen som gestor företog var nödvändig och ledde således till nytta 

för huvudmannen, i och med att denne annars skulle ha hamnat i dröjsmål med betalningen.  
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Som ovan har framförts är domstolarnas inställning relativt restriktiv till att gestor ska erhålla 

ersättning vid interventionsbetalningar, även om det i doktrin framkommer goda argument för 

en mer vidsträckt tillämpning. Anledningen till domstolarnas inställning kan enligt vår 

uppfattning grunda sig på rättshierarkin. RH 1991:52 och T 795-01 är två rättsfall från HovR, 

vari det var TR som i det förstnämnda rättsfallet gjorde utredningen angående 

interventionsbetalningen, medan HovR endast fastställde TR:s domslut. Eftersom 

domstolarna är underinstanser var det en korrekt rättstillämpning att använda HD:s tidigare 

avgöranden som vägledning, i och med att dessa är prejudikat och kommer före doktrin i 

rättshierarkin.  

6.1.2 Doktrin 

Negotiorum gestios framställning i doktrin har inte förändrats från det att Håstads avhandling 

publicerades. Den senare doktrinen som vi i denna uppsats har berört utvecklar inte principens 

omfång, med undantag för Bengtsson samt Walin & Herre. I samband med sin förklaring av 

gåvosituationer som ett typfall av negotiorum gestio tar Bengtsson upp att gåvan ska traderas. 

Negotiorum gestio handlar om tjänster som utförs utan uppdrag och med det följer att den som 

har utfört tjänsten ska ha rätt att kräva ersättning. Frågan som uppkommer i gåvofallen är 

således vad gestor ska ha rätt att kräva ersättning för?  

 

Bengtsson förklarar inte vad det är som ersättningskravet kan grunda sig på. Det är oklart vad 

som gäller i dessa situationer eftersom doktrin inte ger någon vägledning. Således kan flera 

tolkningar göras. Gestor har förmodligen inte haft några egna utlägg, har inte handlat i en 

nödsituation eller haft plikt att handla. Vår uppfattning är att ersättning torde utgå till följd av 

att det kan röra sig om det som Håstad kallar för besittningsfall, eftersom gestor i denna 

situation har haft huvudmannens (gåvomottagarens) gåva i sin besittning. Det skulle även 

kunna vara så att gestor och gåvogivaren har ett uppdragsförhållande om att gestor ska förvara 

gåvan å huvudmannens räkning utan dennes kännedom härom. I denna situation torde det vara 

oskäligt för huvudmannen att behöva betala ersättning till gestor, eftersom gestor har 

möjlighet att avtala med givaren vid uppdragsförhållandets ingående om ersättning. Skulle 

gestor inte utnyttja denna möjlighet, får hen stå risken att ersättning eventuellt inte utgår.  

 

Walin nämner också en situation vari man kan ställa sig frågan: vad ska gestors 

ersättningskrav grunda sig på? Han tar upp situationer då gestor köper någonting åt 

huvudmannen med dennes likvida medel. Eftersom gestor inte har haft egna utgifter, torde hen 
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inte kunna framställa något ersättningskrav. Skulle man kunna dra det så långt att tolka det på 

så sätt att gestor faktiskt har utfört en regelrätt tjänst och således kräva ersättning för just 

själva utförandet? Enligt vår mening är det orimligt att så skulle vara fallet, eftersom man i så 

fall skulle kunna kräva ersättning i alla situationer när en tjänst har utförts utan uppdrag. 

 

Både Bengtsson och Håstad diskuterar tilläggsreparationer som en del av negotiorum gestios 

omfång. Författarna framför goda argument för sina ståndpunkter, men frågan är dock om inte 

KtjL, som blev en del av gällande rätt år 1985, idag till stor del ersätter deras argument? Lagar 

kommer före både allmänna rättsprinciper och doktrin i rättshierarkin, således torde det inte 

vara naivt att anta att svaret på frågan är ja. Se vidare diskussion under rubrik 6.4. 

6.1.3 Förhindrad v. frånvarande 

Under Romarriket uppställdes ett krav på att huvudmannen fysiskt sett skulle vara frånvarande 

från att kunna ta tillvara sina egna angelägenheter, jämför även med 18 kap. 10 § HB som 

uttryckligen stadgar att någon ska vara frånvarande. Med tiden har detta krav utvidgats till ett 

förhinderrekvisit, som förutom huvudmannens frånvaro även omfattar dels att huvudmannen 

kan ha varit psykiskt förhindrad (jämför NJA 1952 s. 63, där lantbrukaren var i ett berusat 

tillstånd) och dels omständigheter som kan hänföras till gestor, till exempel att gestor inte har 

haft tillgång till telefon och därmed inte kunnat ta kontakt med huvudmannen.  

 

Vad gäller just kontakt så har vi under rubrik 3.1.2.1 redogjort för förhinderrekvistet och vi 

konstaterade att gestor måste försöka ta kontakt med huvudmannen innan gestor utför tjänsten. 

I de flesta rättsfall som vi har refererat under kapitel 4 nämnde domstolarna endast kontakt 

utan att koppla begreppet till huvudmannens förhinder. Således får man inte en klar bild av att 

kontakt och förhinder hänger ihop. Vi är dock av den mening, precis som Lassen, att kontakt 

är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna konstatera att huvudmannen är förhindrad. 

Kontakt blir så att säga en del av förhinderrekvisitet. Att domstolarna har tillämpat 

förhinderrekvisitet på det sätt som har gjorts, liknar dock den tyska rättens syn om att gestor 

måste kontakta huvudmannen, se nedan samt under rubrik 2.3 näst sista stycket. 

 

Att förhinderrekvisitet har utvecklats anser vi är till följd av de framsteg som har gjorts inom 

teknologin samt samhällets utveckling. Dessa faktum är också en anledning till varför vi tror 

att det inte finns så många rättsfall angående negotiorum gestio som har tagits upp i domstol. 

Tack vare teknologins utveckling är det allt lättare och det går snabbare för människor att 
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komma i kontakt med varandra. Majoriteten av Sveriges befolkning torde vara ägare av en 

mobiltelefon. För att ersättning i enlighet med negotiorum gestio ska kunna utgå, måste som 

sagt ett förhinder vara för handen. Det torde idag vara svårare att hävda att man inte har 

kunnat ta kontakt med huvudmannen, således uppfylls inte förhinderrekvisitet. Trots denna 

utveckling har domstolen i FT 401-05 tillerkänt gestor ersättning enligt principen, eftersom 

domstolen konstaterade att förhinderrekvisitet inte skulle tillmätas någon betydelse
125

. Vi 

anser att denna tillämpning av rekvisitet är felaktig. Om man dock skulle jämföra detta 

domslut med tysk och fransk rätt, är det inte säkert att uppfattningen skulle bli densamma, 

eftersom regelverken i dessa två länder inte tillmäter förhinder någon avgörande roll. Det är 

inte otänkbart att domstolen har uppmärksammat dessa regelverk vid sin tillämpning, eftersom 

det i dagens samhälle är allt vanligare att domstolarna influenceras av internationella regler.  

 

I NJA 1952 s. 63 hade huvudmannen i flera samtal med sin bror, som var ledamot i nämnden 

(gestor), framfört att han inte ville att åtgärderna som nämnden utförde gällande hans gård 

skulle företas. HD uppfattade samtalen i fallet på samma sätt som HovR och ansåg att det var 

samtalen som således bidrog till att huvudmannen inte hade varit förhindrad. Vi anser dock att 

domstolen bör ha uppmärksammat att det förelåg ett intresseförhållande mellan huvudmannen 

och hans bror, i och med att de var syskon. Det skulle kunna ha varit fråga om jäv, eftersom 

broderns vidareförmedling (via ett samtal med en annan ledamot i nämnden) av det som sades 

i samtalen torde ha försatt gestor i den situationen att huvudmannen inte längre var förhindrad.  

 

Eftersom förhinderrekvisitet således inte var uppfyllt, behövde huvudmannen inte betala 

någon ersättning till gestor och huvudmannen gjorde därmed en “vinst”. Om ledamoten i fråga 

inte hade varit bror till huvudmannen, hade samtalen aldrig förekommit och nämnden skulle 

aldrig ha känt till att huvudmannen inte ville att åtgärderna skulle företas. I rättsfallet 

konstaterade HD dock att ersättning ändå inte skulle ha utgått, eftersom gestor inte hade 

kontaktat huvudmannen. Frågan som uppstår är dock om gestor inte hade haft kännedom om 

samtalen, skulle nämnden då ha försökt ta kontakt med huvudmannen? Om ja, skulle utfallet 

förmodligen ha blivit annorlunda.  

                                                           
125 FT 401-05 är ett exempel på ett rättsfall där domstolen inte uttryckligen nämnde förhinder. I och med att vi är av den 

uppfattning att kontakt är en del av förhinderrekvisitet, har vi gjort tolkningen att domstolen inte tillmätte förhinderrekvisitet 

någon betydelse, eftersom domstolen nämnde kontakt. 
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6.2 Föreligger det någon skillnad mellan begreppen nytta och nödvändig? 

Synonymer till begreppen samt hur de allmänt sett tillämpas som uttryck ger uppfattningen 

om att det finns en tydlig skillnad mellan nytta och nödvändig.  

 

Nytta (substantiv) = det är till nytta för någon. Någon ska dra fördel, få förmån, värde, vinst.
126

 

Nödvändig (adjektiv) = något måste göras, ske. Något är erforderligt, väsentligt.
127

 

 

Nyttan ska tillfalla en person, medan begreppet nödvändig handlar om att något ska vara 

oundvikligt. Håstad diskuterar inte begreppet nytta i sin avhandling. Han anser att ett 

förhinderrekvisit och ett nödvändighetsrekvisit måste vara uppfyllda för att ersättning till 

gestor ska utgå. I vissa av de rättsfall som vi har refererat tillämpade domstolarna å andra 

sidan nyttan. Frågan är därmed om nyttan ingår i nödvändighetsrekvistet eller om det är ett 

fristående rekvisit som kommer ifrån rättspraxis?  

 

Som tabellen ovan visar nämnde domstolarna i vissa fall enbart begreppet nytta och i andra 

fall endast begreppet nödvändig. I enbart ett av rättsfallen tog domstolen upp båda begreppen 

i sina domskäl. Begreppet nödvändig har domstolarna tillämpat för att förklara handlingen 

som gestor har utfört. De domstolar som har tillämpat begreppet ansåg således enhetligt att 

handlingen ska vara nödvändig. Å andra sidan använde domstolarna begreppet nytta för att 

förklara utfallet av handlingen som gestor utförde. Domstolarna var eniga om att handlingen 

ska ha lett till nytta för huvudmannen. Vår uppfattning är således att nyttan hör ihop med 

huvudmannen, medan nödvändig i sin tur kopplas till gestor. I NJA 1952 s. 63 tog domstolen 

upp båda begreppen. Som sagt diskuterar inte Håstad begreppet nytta i sin avhandling, men i 

samband med nödvändighetsrekvisitet nämner han att handlingen som gestor utför ska ha 

varit nödvändig för att huvudmannen inte ska åsamkas skada eller förlust. Vår tolkning är 

således att han med andra ord indirekt menar att handlingen bör leda till nytta för 

huvudmannen. Genom denna tolkning och eftersom Håstad anser att det är det nyssnämnda 

                                                           
126 Nytta. http://www.synonymer.se/?query=nytta (hämtad 2017.05.25). 
127 Nödvändig. http://www.synonymer.se/?query=n%F6dv%E4ndig (hämtad 2017.05.25). 
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rättsfallet som lade grunden för principens tillämpning, där domstolen uttryckligen nämnde 

nyttan i sina domskäl, är vi därmed av den mening att nyttan ingår i nödvändighetsrekvisitet.   

 

Ett ytterligare bevis på att nyttan är en del av nödvändighetsrekvisitet, kan indirekt utläsas i 

RH 1991:52. Gestor hävdade som grund för sitt yrkande att handlingen som hen hade utfört 

var till verklig nytta för huvudmannen. Huvudmannen å andra sidan gjorde gällande att 

handlingen måste ha varit strängt nödvändig. Domstolen valde att enbart diskutera 

nyttoaspekten och slog fast att gestors handling inte hade lett till någon nytta för 

huvudmannen. Eftersom domstolen således hade konstaterat att nytta inte förelåg, fanns det 

ingen anledning att föra en diskussion kring nödvändigheten. Att domstolen inte gick vidare 

med att diskutera nödvändigheten är enligt vår mening för att nytta och nödvändig hänger 

ihop. I de fall gestors handling leder till nytta för huvudmannen, måste det indirekt antas att 

åtgärden har varit nödvändig, i och med att om gestor aldrig hade utfört handlingen, skulle 

inte nyttan för huvudmannen uppstå. Det föreligger således ett orsakssamband mellan den 

nödvändiga handlingen och nyttan för huvudmannen. Motsatsvis gäller att i de fall 

domstolarna enbart har tillämpat begreppet nödvändig kan man göra tolkningen att handlingen 

har lett till nytta, vilket kan förklara anledningen till varför domstolarna i dessa rättsfall inte 

har fört en vidare diskussion angående nyttan.  

 

En situation som skulle kunna leda till problem, men som inte har varit föremål för prövning, 

är fall vari domstolen endast tar upp nödvändighet och samtidigt kommer fram till att 

handlingen inte har varit nödvändig. Detta är ett problem eftersom, även om handlingen inte 

är nödvändig, kan handlingen trots detta leda till nytta för huvudmannen. Nyttan måste 

således tas upp som en separat fråga, vilket går emot vår tolkning om att nyttan är en del av 

nödvändighetsrekvisitet.  

 

Som har konstaterats var domstolarna relativt spretiga med användningen av begreppen. Vi 

anser att samma sak gäller i doktrin. Antingen har författarna, precis som Håstad, skrivit att 

den nödvändiga handlingen ska leda till att huvudmannen inte ska lida skada, eller så har 

författarna istället bara diskuterat nödvändigheten. Det skulle vara önskvärt om domstolarna 

började med att diskutera nödvändigheten för att skapa en enhetlighet kring tillämpningen 

samt för att komma närmare doktrinens framställning av principen. 
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6.3 Är negotiorum gestio en bortglömd rättsprincip?  

Vad innebär att en princip är bortglömd? Vi tolkar det på så sätt att principen må fortfarande 

existera och tillämpas av domstolar, men endast i liten omfattning och då principen faktiskt tas 

upp ges den inte det utrymme som torde erfordras. Principen blir så att säga obeaktad – ”inte 

beaktats trots sin möjliga betydelse i visst sammanhang”
128

 –, förbisedd, någonting man 

bortser ifrån eller inte lägger så mycket vikt vid. 

 

Negotiorum gestio är, som tidigare har nämnts i uppsatsen, lagstadgad i ett flertal länder. 

Detta faktum ger stöd för att negotiorum gestio har fått en starkare ställning i dessa länder än i 

Sverige. Enligt vår uppfattning bidrar det faktum att negotiorum gestio är lagstadgad till en 

större sannolikhet att den kommer att åberopas av en part i domstol och ett bevis på detta är att 

det finns en hel del rättspraxis på området. Lagstadgandet bidrar även till att domstolar har 

lättare att tillämpa negotiorum gestio, eftersom alla rekvisit är uppställda i lagreglerna, till 

skillnad från i Sverige där domstolarna får hämta vägledning i doktrin och rättspraxis som inte 

alla gånger är enhetlig.  

 

I Sverige finns en begränsad rättspraxis om negotiorum gestio och i vissa av rättsfallen där 

principen har tagits upp får man intrycket av att den inte har tillmätts så stor betydelse. I RH 

1991:52 åberopade part principen som grund för sitt yrkande. Skulle inte principen ligga till 

grund för yrkandet, uppstår frågan om domstolen ens hade tolkat omständigheterna i fallet på 

så sätt att det skulle kunna röra sig om ett negotiorum gestio-fall? Det är svårt att svara på 

frågan eftersom det rör sig om ett hypotetiskt fall och vi har inga belägg för att kunna dra 

några slutsatser. Det vi däremot tror är att om rättsfallet hade tagits upp i fransk eller tysk 

domstol skulle det föreligga en större sannolikhet att domstolen skulle tillämpa negotiorum 

gestio, eftersom den är lagstadgad i de länderna. Vidare har TR i FT 401-05 helt bortsett från 

ett rekvisit som ska vara uppfyllt, men domstolen kom ändå fram till slutsatsen att ersättning 

till gestor skulle utgå. I en artikel av Mikael Kindbom skriver han att “rekvisiten för 

negotiorum gestio är uppfyllda”
129

 i det nyssnämnda rättsfallet. Kindbom uttrycker således att 

rekvisiten (plural) var uppfyllda. Men, domstolen tillerkände gestor ersättning trots att 

förhinderrekvisitet inte var uppfyllt. Denna artikel är således ett bevis på att domstolen 

vilseleder allmänheten om vad som faktiskt gäller angående principens tillämpning. Citatet är 

                                                           
128 Obeaktad. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/obeaktad (hämtad 2017.05.25). 
129 Kindblom, M (2006), Hundoperation för exfrus räkning var negotiorum gestio. InfoTorg Juridik [Elektronisk resurs], Info 

Torg AB, Stockholm (hämtad 2017.05.01). 
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inte korrekt, eftersom endast ett rekvisit (singular) var uppfyllt. Rättsfallet ger indikation om 

att domstolen inte riktigt vet hur principen ska tillämpas, vilket ger stöd för vår uppfattning 

om att principen är bortglömd.   

 

Ytterligare anledningar till varför vi uppfattar principen som bortglömd, är det faktum att så få 

fall angående tjänster utan uppdrag överhuvudtaget tas upp i domstol (se under rubrik 6.1.1) 

samt till följd av elektronikens dominans i dagens samhälle (se under rubrik 6.1.3). 

Konsekvensen av att principen inte tas upp i domstol i så stor omfattning leder till att den med 

tiden hamnar i skymundan. De tre till fyra senaste åren (se under rubrik 4.8) har part i de flesta 

fall åberopat principen, men domstolarna tillerkände inte gestor ersättning. I dessa fall blir 

frågan då (precis som ovan) om situationen istället hade varit omvänd, det vill säga att part 

inte hade åberopat principen, skulle då negotiorum gestio ens ha diskuterats av domstolarna? 

Det ovan sagda har bidragit till vår uppfattning om att negotiorum gestio är bortglömd i det 

svenska rättssystemet. Trots detta har domstolarna under de senaste åren tagit upp principen i 

sina domskäl och konstaterat att den inte var tillämplig. Men när principen faktiskt har tagits 

upp i dessa rättsfall, har domstolarna dock inte gått in på att diskutera rekvisiten på ett sätt 

som erfordras, vilket vi tolkar som ett tecken på att domstolarna inte riktigt har insikt om hur 

principen ska tillämpas. 

 

Förutom Håstads avhandling, finns det ingen renodlad litteratur om tjänster utan uppdrag i 

svensk doktrin. Principen må nämnas i nyare doktrin, men dessa böckers inriktningar handlar 

om annat än tjänster utan uppdrag, till exempel allmän avtalsrätt eller en mer specifik 

inriktning såsom mellanmansrätt. Principen är således endast en begränsad del av böckernas 

framställning. I den doktrin som vi har studerat framställer författarna överlag principen på en 

halv till en sida. Vi är således av den uppfattning att ingen verkar vilja skriva mer om 

principen, men vi anser dock att det vore befogat att det skrevs ny doktrin på området. Dels 

för att det idag finns rättsfall vari ersättning har utgått till skillnad från när Håstads avhandling 

publicerades och dels eftersom det bör föras en diskussion om hur principen kan anpassas till 

dagens förhållanden. Många böcker av “nyare doktrin” är egentligen inte ”nya”, eftersom de 

har ett flertal tidigare upplagor bakom sig. På grund av att vissa av böckerna är så pass gamla, 

har vi inte haft möjlighet att undersöka när negotiorum gestio infördes i böckerna. Men vi tror 

att principen torde ha införts i någon av böckernas tidigare upplagor
130

 och har således följt 

                                                           
130 Stöd för detta finner vi i Håstads avhandling på s. 41 där han i fotnot 32 hänvisar till negotiorum gestio i Malmströms 

Civilrätt upplaga 4, som är från år 1971. Dagens upplaga av denna bok är den 24:e upplagan. 
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med när böckerna sedan har uppdaterats. Detta ger oss uppfattningen av att principen även i 

doktrin är bortglömd.  

 

En fråga som särskilt kan ställas är om Håstad inte hade skrivit sin avhandling, hur skulle då 

doktrin framställa principen idag? Skulle principen vara lika bortglömd som vi anser att den är 

idag? Skulle någon annan ha gjort ett liknande arbete? Om inte, skulle då dagens doktrin 

framställa principen mer än hur läget ser ut idag, eller mindre, eftersom det som sagt inte 

skulle finnas något djupgående arbete att grunda sin framställning på? Vad gäller domstolarna, 

skulle de istället hänvisa till utländsk litteratur på området i sina domskäl?  

6.4 Principens framtida tillämpning: vilken status borde den ges? 

I Sverige är negotiorum gestio endast en rättsprincip. I andra länder, till exempel Frankrike 

och Tyskland, är tjänster utan uppdrag lagstadgad. Frågan uppstår därmed om vi även i 

Sverige borde införa lagregler som efterliknar bestämmelserna om negotiorum gestio i dessa 

rättsordningar? 

 

Det finns lagregler inom svensk rätt som till viss del berör negotiorum gestios 

tillämpningsområde. Håstad nämner i sin avhandling tilläggsreparationer som en del av 

tjänster utan uppdrags omfattning. Frågan om ersättning vid reparationer kan idag till viss del 

lösas med hjälp av KtjL. Negotiorum gestio kan tillämpas på en rad olika situationer: 

besittning, förtroendeställning, nöd, medintresse med mera. Vi kan därmed se tendenser till att 

rättssystemet successivt reglerar situationer som delvis påminner om negotiorum gestio, 

jämför 5 kap. 3 § JB, 5 § KommL, 24 kap. 4 § BrB och 2 kap. 3 § 3 st. HBL. Eftersom delar 

av negotiorum gestios tillämpningsområde således blir lagfäst, finns det då någon anledning 

att tillmäta principen en så stor status att den borde regleras som en allmän lagregel?  

 

Enligt vår uppfattning borde det vara mer fördelaktigt att reglera situationerna var för sig, på 

så sätt som det ser ut idag, istället för att ha en generell lagregel som ska kunna omfatta flera 

olika situationer, eftersom en rättsregel inte kan tillämpas i alla uppkomna situationer. När det 

till exempel gäller interventionsbetalningar nämner Håstad att huvudmannen inte behöver 

vara förhindrad. Om då en allmän regel angående negotiorum gestio skulle finnas, anser vi att 

den borde innehålla krav på att ett förhinderrekvisit och ett nödvändighetsrekvisit ska vara 

uppfyllda. Detta skulle innebära att huvudmannen i fall rörande interventionsbetalningar 

måste ha varit förhindrad för att det skulle bli fråga om negotiorum gestio, vilket går emot 
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Håstads syn på hur rättsläget ser ut. Det är däremot viktigt att beakta att lagreglerna som ska 

omfatta en viss situation, måste vara generella. Enbart för att det är fråga om en viss situation, 

exempelvis besittning, betyder det inte att det gäller besittning av en specifik sak, utan 

lagregeln ska omfatta besittning i en allmän mening.  

 

Bestämmelsen i 18 kap. 10 § HB är också ett exempel på en lagregel som till viss del omfattar 

situationer när någon har utfört en tjänst utan uppdrag å annans räkning, men till skillnad från 

de andra närliggande bestämmelserna är denna mer allmän. Denna paragraf har funnits i HB 

sedan år 1736, nästan 300 år. Det är således en föråldrad och svårförståelig bestämmelse vad 

gäller både språk och innehåll. Munukka skriver i sin kommentar till denna bestämmelse att 

den delvis är en reglering av principen om negotiorum gestio. Vi vill dock ifrågasätta detta: är 

18 kap. 10 § HB ens en delvis reglering av negotiorum gestio, med tanke på den utveckling 

som principen har varit föremål för?  

 

Som nämnts stadgar lagbestämmelsen att huvudmannen ska vara frånvarande. Vi anser att 

negotiorum gestio idag behandlar situationer när det föreligger ett förhinder, som omfattar ett 

större tillämpningsområde än frånvarande. Vidare tillämpas regeln endast på sysslomän, 

medan gestor enligt negotiorum gestio även kan vara “vem som helst”. Handlingen som 

gestor utför kan även omfatta fysiska åtgärder enligt negotiorum gestio, till skillnad mot 18 

kap. 10 § HB som enbart omfattar rättshandlingar. I majoriteten av de rättsfall där negotiorum 

gestio har varit föremål för prövning har gestor varit “vem som helst” och handlingarna som 

gestor har utfört har varit fysiska, till exempel förvaring av egendom eller skötsel av djur. 

Med detta i beaktande är det en stor skillnad mellan hur negotiorum gestio tillämpas i 

verkligheten och 18 kap. 10 § HB:s omfång. Huvudmannen kan vidare enligt bestämmelsen 

även i efterhand godkänna åtgärden som sysslomannen har utfört och detta är inte ett krav 

enligt negotiorum gestio. Som sagt anses bestämmelsen vara en delvis reglering av 

negotiorum gestio, men kontentan är att bestämmelsen är mer olik principen än lik, en delvis 

reglering torde enligt vår uppfattning omfatta mer än vad bestämmelsen faktiskt gör
131

 och 

således torde den inte ens anses vara en “delvis” reglering av negotiorum gestio.  

 

Om regeln trots vår uppfattning ska tillmätas status som en delvis reglering av negotiorum 

gestio, bör den skrivas om, dels för att förenkla språket (vilket i sin tur gör det lättare att idag 

                                                           
131 Jämför speciellt med 2 kap. 3 § 3 st. HBL och 8 § KtjL (se under rubrik 2.4.2.1) vari man lättare kan göra tolkningen att 

ett förhinderrekvisit och ett nödvändighetsrekvisit ska vara uppfyllda. 
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förstå bestämmelsen) och dels anpassa regeln så att den bättre stämmer överens med 

negotiorum gestios tillämpningsområde. Problemet blir dock att, om man utvidgar 

bestämmelsen kommer den inte längre endast omfatta sysslomän, vilket innebär att paragrafen 

inte passar in under 18 kap. HB, eftersom kapitlet handlar om sysslomannaskap. I och med att 

bestämmelsen som sagt är en mer allmän “delvis reglering” av negotiorum gestio än 

bestämmelserna som vi ovan har nämnt, kan man ställa sig frågan om inte denna bestämmelse 

således borde upphävas och istället införa en allmän lagregel om negotiorum gestio? 

 

Negotiorum gestio är lagreglerad i fransk och tysk rätt och kan även hittas i DCFR. Som vi 

har framfört under rubrik 2.5.2 har HD på senare tid i flera domar hänvisat till DCFR i sina 

domskäl. Trots att DCFR inte är en bindande rättsakt, har således HD:s hänvisningar till 

DCFR öppnat upp för att de svenska domstolarna i framtiden kan hänvisa till DCFR:s regler 

angående tjänster utan uppdrag. Av den anledningen uppstår frågan om det verkligen finns ett 

behov av att ha egna svenska regler om negotiorum gestio? 

 

DCFR samt de franska och tyska regelverken har utförliga bestämmelser angående vad som 

måste vara uppfyllt för att ersättning ska utgå. Överlag stämmer reglerna överens med 

Håstads framställning av hur principen har och bör tillämpas i svensk rätt. Således skulle man 

enligt vår uppfattning kunna implementera dessa regler i svensk rätt, men med vissa 

modifikationer. Bland annat finns det inget krav enligt svensk doktrin på området eller 

rättspraxis att huvudmannens verkliga eller hypotetiska vilja måste beaktas. Det räcker 

därmed att gestors handling måste ha varit nödvändig och har lett till nytta för huvudmannen. 

Man kan dock likställa huvudmannens hypotetiska vilja med vad som skulle vara nyttigt för 

huvudmän i allmänhet, således är vi av den mening att viljeaspekten enligt tysk rätt till viss 

del stämmer överens med vår uppfattning av nödvändighetsrekvisitet i svensk rätt. Däremot 

borde det vara befogat att formulera detta något tydligare.  

 

Vad gäller förhinderrekvisitet är kontentan i princip densamma mellan tysk och svensk rätt, 

men i de tyska bestämmelserna framgår det inte uttryckligen att huvudmannen måste ha varit 

förhindrad, utan där framställs krav på att gestor måste ta kontakt med huvudmannen. Vi 

anser dock att kontakt är en del av förhinderrekvisitet och inte ett självständigt rekvisit. I 

Frankrike är det oklart huruvida huvudmannen ska vara förhindrad eller inte. I de rättsfall som 

har diskuterats i denna uppsats ger de svenska domstolarna enligt vår uppfattning också en 

oklar bild av vad som gäller. Vi anser därmed att huvudmannens förhinder bör tydliggöras 
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och det måste även framgå att kontakt ska ske med huvudmannen innan gestor företar 

handlingen.  

 

Tysk rätt tillämpar inte negotiorum gestio på tredje man-förhållanden, vilket svensk doktrin 

överlag dock anser torde vara situationer som faller inom principens omfång. I svensk 

rättspraxis har tredje man-förhållandet endast tagits upp i ett rättsfall – NJA 1949 s. 313 – där 

huvudmannen inte blev ersättningsskyldig mot tredje man för reparationskostnaderna. Till 

följd av detta rättsfall kan det konstateras att domstolen fastställde att även tredje man-

förhållanden omfattas av principen i svensk rätt. Denna dom är dock relativt gammal (nästan 

70 år) och eftersom det inte har uppkommit en ny dom som har bekräftat detta förhållande, 

kan man med hänvisning till utländsk rätt på området ifrågasätta om detta fortfarande torde 

gälla.  

 

Principen om negotiorum gestio har getts litet utrymme i doktrin och tas sällan upp i domstol. 

Varför ska man då lägga ner resurser, tid och pengar på att stifta en eller flera bestämmelser 

som troligtvis ändå inte kommer att komma till så stor användning, eftersom tjänster utan 

uppdrag är bortglömd enligt vår mening. Det som är viktigt för rättstillämpningen ska 

lagstadgas. Behovet av att införa principen om negotiorum gestio som en lagregel tycks inte 

vara stort. Å andra sidan kan ett skäl till att lagstadga principen vara för att få rekvisiten svart 

på vitt. Detta gör det således lättare för domstolarna att tillämpa negotiorum gestio i och med 

att de på så sätt vet vad som gäller. Ett lagstadgande skulle även skapa en enhetlighet vid 

tillämpningen, till skillnad från vad som gäller idag där domstolarna är väldigt spretiga. Vi 

anser dock att nackdelarna med att införa en eller flera rättsregler överväger fördelarna. 
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Avslutning 

I denna uppsats har institutet negotiorum gestio behandlats. En rättsutredning av principen har 

företagits gällande hur de svenska domstolarna har tillämpat negotiorum gestio samt hur 

principen framställs i doktrin. Vi har sedan analyserat rättsprincipen och gjort en jämförelse 

mellan rättspraxis och doktrin. Våra slutsatser av analysen ska presenteras i det följande. 

 

För att ersättning enligt negotiorum gestio ska utgå, krävs att två rekvisit är uppfyllda. 

Handlingen som gestor utför ska vara nödvändig samt leda till nytta för huvudmannen. 

Huvudmannen måste vidare ha varit förhindrad från att handla för egen räkning. För att ta 

reda på om huvudmannen är förhindrad, ställs ett krav på att gestor måste försöka kontakta 

huvudmannen innan gestor påbörjar handlingen. Att det är dessa rekvisit som gäller, är inte 

helt självklart vid en analys av rättspraxis och doktrin, eftersom dessa inte ger en enhetlig 

förståelse av rättsläget. Vad gäller principens definition räcker det inte med att enbart läsa 

rättsfall. För att få en tydlig uppfattning angående innebörden av negotiorum gestio måste 

man läsa doktrin parallellt med rättsfallen. Den definition vi således anser kännetecknar 

negotiorum gestio är att: någon ska ha utfört en tjänst å annans räkning utan att det finns ett 

uppdrag härom. Domstolarna samt doktrin tycks överlag vara eniga om vilka situationer som 

faller under principens tillämpningsområde. Den enda avvikelsen gäller 

interventionsbetalningar.   

 

Principens utveckling i domstol kan uppfattas på olika sätt. Domskälen har blivit utförligare, 

vilket är en utveckling för domstolarna i allmänhet. Tidigare togs principen upp i HD (som 

dock aldrig har tillerkänt gestor ersättning), men med tiden kom HD:s prövning av principen 

att få ett abrupt slut och har sedan dess endast prövats i TR och HovR. Det var sällan som 

principen togs upp i domstol förr i tiden och vi kan se samma tendens idag, eftersom det 

endast finns ett fåtal rättsfall på området. Vad detta beror på torde bland annat kunna kopplas 

till den svenska rättshierarkin.  

 

Vi kan konstatera att en förändring av principens rekvisit har skett över tiden. Vid principens 

uppkomst gällde att huvudmannen skulle vara frånvarande, men detta kom att utvecklas till att 

även omfatta situationer där ett förhinder har förelegat för huvudmannen eller då gestor har 

varit förhindrad från att ta kontakt med huvudmannen. Under Romarriket skulle handlingen 

som gestor utförde vara nyttig, idag nämner doktrin och domstolarna däremot att handlingen 
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ska vara nödvändig. Men numera kan man dock få uppfattningen om att handlingen ska leda 

till nytta för huvudmannen och nyttan är således en del av nödvändighetsrekvisitet. 

 

Vi anser att negotiorum gestio är en bortglömd rättsprincip, bland annat eftersom det finns så 

få rättsfall där principen har tagits upp. När principen väl har tagit upp verkar domstolarna 

dessutom inte riktigt vara säkra på hur den ska tillämpas. Doktrinens framställning har inte 

förändrats i lika stor utsträckning i jämförelse med domstolarnas utveckling över tiden. En 

förklaring till detta kan ha att göra med det faktum att den doktrin som vi har studerat på 

området i stort sett är nyare upplagor av äldre doktrin, vari principen torde ha införts för flera 

år sedan och med stor sannolikhet enbart följt med när doktrinen uppdaterades. Eftersom vi 

anser att principen är bortglömd, kan man ställa sig frågan om inte negotiorum gestio bör bli 

lagreglerad för att uppmärksamma domstolar, men även allmänheten, om att denna princip 

finns? Vår uppfattning är att principen inte bör regleras i lag eftersom det inte finns något 

behov av att ge den en sådan status. Det finns lagbestämmelser som delvis reglerar 

negotiorum gestio och på grund av det behövs ingen allmän regel på området, utan det är 

bättre att tillämpa dessa situationsbaserade bestämmelser så långt det går och i andra hand 

falla tillbaka på principen om negotiorum gestio.  
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