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Sammanfattning 
Abstract 
Åberopande av obehörig vinst sker när en part vill få ersättning från en annan part. Rättsinstitutet 
kan illustreras genom ett exempel: (A) har gjort en vinst på annans bekostnad (B) och om vinsten 
är ”obehörig” eller ”saknar rättsgrund” skall den gå åter, vilket därmed ger upphov till en 
ersättningsrätt för B gentemot A avseende just vinsten. Det har alltså skett en 
förmögenhetsförskjutning från B till A. Det krävs här att den fördel som A vunnit innebär en 
förlust för B. Syftet med regeln om obehörig vinst är att utjämna den förmögenhetsförskjutning 
som skett. 
 
Den tyska rätten tas som utgångspunkt för att utreda om obehörig vinst i Sverige kan anses vara 
en allmän rättsgrundsats som kan användas på skilda rättsområden och om den inte kan anses 
vara en allmän rättsgrundsats diskutera om obehörig vinst bör vara det. En skillnad mellan 
obehörig vinst i Sverige och i Tyskland har kunnat uttydas, bland annat när det gäller huruvida 
domstolarna är tvungna att följa en vinsts alla förvandlingar och sammanslagningar med annan 
egendom när de prövar en situation som skall lösas enligt principen om obehörig vinst. I 
uppsatsen diskuteras även att obehörig vinst borde anses vara en allmän rättsgrundsats. Att så är 
fallet visar ett antal rättsfall på. Frågan är dock om denna allmänna rättsgrundsats även har 
giltighet inom kontraktsförhållanden, eftersom de flesta rättsfall och alla lagrum där obehörig 
vinst har betydelse inte omfattar kontraktsförhållanden. Doktrinen är tveksamt inställd till att ge 
obehörig vinst giltighet i kontraktsförhållanden. Denna slutsats kan ifrågasättas, eftersom Högsta 
domstolen har använt sig av obehörig vinst som allmän rättsgrundsats även inom 
kontraktsförhållanden och att obehörig vinst i utlandet anses vara en allmän rättsgrundsats som 
även är giltig i kontraktsförhållanden. Att obehörig vinst har den statusen i utlandet medför att 
EG-domstolen även kan tänkas använda den. 
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Obehörig vinst anses vara diffus och att bevissvårigheter ofta uppkommer har ansetts skada 
förutsägbarheten och därmed rättssäkerheten, vilket hjälpt till att hitintills stjälpa obehörig vinst i 
svensk rätt. Även detta ifrågasätts av författaren, eftersom obehörig vinst kan användas i 
situationer där det är lämpligt att använda en mild form av ersättning. Att ha vinsten som 
utgångspunkt medför för den vinnande att han i alla fall inte hamnar i en sämre sits än om 
situationen aldrig uppkommit.  
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Sammanfattning 
Abstract 
Unjustified enrichment is used as legal basis when a part claims compensation. Unjustified 
enrichment can be illustrated as: (A) made a profit on someone else’s loss (B) and if the profit is 
“unjustified” and has “no legal basis” it shall be returned, which then make it possible for B to 
claim compensation from A referring to the profit. B has in this case lost something that he owns. 
To be able to claim A for compensation must the loss of B also be a benefit for A. The purpose with 
this rule is to equalize the transaction between A and B with the benefit for A as basis. 
 
This thesis takes German law as starting point to find out whether unjustified enrichment can be 
considered a general legal principal that also can be used in different branches of law and if it can 
not be considered a general legal principal to discuss if unjustified enrichment should be such a 
principle. Differences between unjustified enrichment in the Swedish and German legal system has 
been detected. Inter alia that the courts in Sweden are not bound to follow the properties 
transformation and fusion with other properties when they try a situation that is to be solved 
under the principle of unjustified enrichment. 
 
The Swedish doctrine is doubtful to give unjustified enrichment validity in contract law. A 
conclusion that can be questioned because of the fact that Swedish case law uses unjustified 
enrichment as a general legal principle also in cases that includes contract law. Another fact that is 
important is that unjustified enrichment in other European Union memberstates have given 
unjustified enrichment validity also in contract law and when it has that status the EC-court can 
use it in cases, cases that have an impact on Sweden. Unjustified enrichment has in Sweden been 
considered diffuse and that it often occurs evidence difficulties. This problems are considered to 
hurt predictability and therefore also the rule of law. This also is questioned by the author because 
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unjustified enrichment can be used when a mild form of compensation is suitable. With the profit 
as starting point will the winner not leave the dispute in a worse situation as if it never occurred.  
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1. Inledning  

1.1. Problembakgrund 

Denna uppsats tar fasta på ett rättsinstitut som i Sverige fått liten uppmärksamhet och 

utbredning. Det kan till och med sägas att det funnits och finns en aversion mot rättsinstitutet 

obehörig vinst, vilket medfört att svensk rätt ofta valt en annan väg när obehörig vinst skulle 

ha kunnat användas. Obehörig vinst har till syfte att utjämna förhållandet mellan två parter 

genom att den vinnande ger tillbaka det som tillförts honom på den förlorandes bekostnad. 

Obehörig vinst är en rättsprincip som går tillbaka till romersk rätt,1 och har i modern rätt fått 

störst utbredning i Tyskland, där den finns upptagen som en allmän regel, med ett generellt 

stadgande i BGB § 812. Att regeln finns lagstadgad i Tyskland kan förklaras av den tyska 

rättens reception av den romerska rätten. Även fransk rätt erkänner obehörig vinst som en 

allmän rättsregel.2 I de anglosaxiska rättssystemen har obehörig vinst fått större och större 

fotfäste. USA har snabbare än Storbritannien gett obehörig vinst en bekräftad allmän giltighet. 

I nordisk rätt har dock obehörig vinst haft svårt att få genomslag som en allmän rättsregel.3  

 

En försvårande omständighet när det gäller att studera obehörig vinst gäller det faktum att 

regeln ser olika ut och har olika innehåll historiskt sett, nationellt sett och inom olika 

rättsområden. Något som ytterligare försvårar ett studium av obehörig vinst i svensk rätt är att 

det ofta används som en sista utväg för att vinna gehör för sin talan. Detta medför att det är 

sällan argumentationen är speciellt väl underbyggd. Att domstolen skall känna lagen gör dock 

att en förvanskning av begreppet inte skall vara möjlig, men även att det blir än svårare att 

vinna gehör för ett yrkande som vilar på ett resonemang om obehörig vinst. Ytterligare en 

omständighet som skall tas i beaktande när det gäller obehörig vinst i svensk rätt är att den 

aversion som finns mot obehörig vinst medför att doktrinen på området ofta genomsyras av en 

skepticism mot institutet, en misstänksamhet som dock är något mindre i nyare doktrin. 

Doktrinen är även oense om hur obehörig vinst skall definieras. Huruvida obehörig vinst bör 

anses vara en allmän rättsregel i Sverige, som kan åberopas utan att det specifika fallet berör 

ett område där lagstiftaren infört en bestämmelse om att obehöriga vinster skall gå åter, är 

därmed inte klart. 

                                                           
1Karlgren s. 11 
2 A.a.s 13 
3 Lejman s. 643 
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Åberopande av obehörig vinst sker när en part vill få ersättning från en annan part. 

Rättsinstitutet kan illustreras genom ett exempel: (A) har gjort en vinst på annans bekostnad 

(B) och om vinsten är ”obehörig” eller ”saknar rättsgrund” skall den gå åter, vilket därmed 

ger upphov till en ersättningsrätt för B gentemot A avseende just vinsten. Det har alltså skett 

en förmögenhetsförskjutning från B till A. Det krävs här att den fördel som A vunnit innebär 

en förlust för B. Syftet med regeln om obehörig vinst är att utjämna den 

förmögenhetsförskjutning som skett.4 Ovanstående exempel är en förenkling av vad obehörig 

vinst innebär, men tjänar bra som en inledning till ämnet.  

 

Obehörig vinst är en rättsregel som konkurrerar med andra regler, bland annat skadeståndet. 

Att det finns en konkurrens mellan obehörig vinst och andra rättsregler är inte unikt, många 

rättsregler konkurrerar med varandra och ger därmed upphov till tolknings- och 

viktningsproblem. Obehörig vinst har i Sverige getts en liten vikt när den jämförs med andra 

regler emedan obehörig vinst i andra länder ges en mer framskjuten roll. En möjlighet är att i 

Sverige ge obehörig vinst en ställning som allmän rättsgrundsats. Frågan är då om det skulle 

innebära att ett tomrum fylldes i svensk rätt. Ovanstående leder fram till ett antal 

frågeställningar som sedan mynnar ut i ett syfte. 

                                                           
4  Karlgren s. 12 
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1.2. Frågeställningar 

 

 På vilket sätt skiljer sig obehörig vinst i Tyskland och i Sverige åt? 

 

 Kan obehörig vinst anses vara eller böra vara en allmän rättsprincip i Sverige? 

 

 Vilka är skälen till att svensk rätt ger obehörig vinst en liten plats i rättssystemet? 

 

1.3. Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i den tyska rätten utreda om obehörig vinst i 

Sverige kan anses vara en allmän rättsgrundsats som kan användas på skilda rättsområden och 

om den inte kan anses vara en allmän rättsgrundsats diskutera om obehörig vinst bör vara det. 

 

1.4. Avgränsningar 

 

Denna uppsats behandlar endast svensk och tysk rätt. 

 

1.5. Metod 
 

Uppsatsen har som syfte att utreda obehörig vinst i svensk rätt. Det finns därför skäl att 

använda en rättsdogmatisk metod. Obehörig vinst är omstridd i Sverige. Det första steget blir 

därför att redogöra för vad obehörig vinst är. Här tas utgångspunkt i den tyska rätten för att 

sedan, som steg två se hur obehörig vinst används i Sverige. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion kring obehörig vinst i svensk rätt. Litteraturinsamling har skett dels på Linköpings 

Universitets Humanistiska Bibliotek med stor hjälp av fjärrlån och dels på det juridiska 

Biblioteket vid Albert-Ludwigs Universitet i Freiburg im Breisgau.  
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2. Tysk rätt kontra svensk rätt 
 

För att skapa en ökad förståelse för uppsatsen följer nedan en summarisk översikt av den 

tyska rätten och då särskilt vad gäller de skillnader som finns gentemot svensk rätt bland 

annat vad gäller domstolarnas roll och lagstiftning. 

 

Det har i litteraturen ansetts att den nordiska rätten5 bildar en egen rättslig familj6 bredvid den 

franska och den tyska. Den nordiska rättsfamiljen hör emellertid samman med de båda andra 

till skillnad mot den angloamerikanska rätten, vilken anses utgöra en annan tradition där 

rätten är mer uppbyggd kring prejudikat i stället för kring lagstiftning.7 Den nordiska rätten 

har i mindre grad än den tyska rätten blivit influerad av den romerska rätten. Ursprunget till 

detta anses vara att när den svenska civilrätten kodifierades hade Sverige just förlorat sin 

ställning som ett land av betydelse i Europa och gick då tillbaka till landskapslagarna för att 

hitta en grund att bygga lagstiftningen på till skillnad mot Tyskland som byggde sin 

lagstiftning på den romerska rätten.8 Den nordiska rätten är inte heller lika kodifierad som den 

tyska rätten och bland annat innehåller den svenska avtalslagen, vilken är motsvarigheten till 

den allmänna delen i Bürgelisches Gesetz Buch (BGB), fyrtioen paragrafer, emedan den tyska 

motsvarigheten innehåller flera hundra paragrafer. Den svenska avtalslagen tar sikte på att 

lösa ett antal praktiska problem till skillnad mot BGB som mycket mer i detalj reglerar hur 

problem skall lösas.9 

 

I Sverige spelar förarbetena en viktig roll. I Tyskland är det i stället lagkommentarer och 

rättsfall som innehar den rollen.10 Den tyska lagstiftningen är även, till skillnad från den 

svenska, abstrakt skriven. Bland annat gör BGB:s uppbyggnad det svårt för en ickejurist att 

begripa dess innehåll,11 men när det gäller kvalitet anser justitiekanslern Göran Lambertz att  

svenska lagar håller en lägre kvalitet än vad de tyska lagarna gör.12 Uppbyggnaden medför 

också att den tyske juristen tänker och arbetar på ett mer abstrakt sätt än vad svenska jurister 

gör. Exempelvis använder sig tyska jurister inom sakrätten av en så kallad 
                                                           
5 Svensk rätt utgör tillsammans med den danska, norska, isländska och finska rätten den nordiska rättsfamiljen. 
6 Zweigert s. 277 
7 A.a.s 278 
8 A.a.s. 276 ff 
9 A.a.s. 279 
10 A.a.s 280 
11 Ek s. 38 
12 Advokaten s. 16 
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”Abstraktionsprinzip”. Principen går ut på att den obligationsrättsliga skyldigheten är 

oberoende av det sakrättsliga uppfyllandet av en prestation, något som är främmande för 

många andra rättssystem.13 Vidare skriver den tyske juristen en speciell prosa som kallas för 

”Gutachtenstil”, vilken för en svensk jurist kan tyckas vara onödigt uppdelad, men bygger på 

att man i tysk rätt följer ett tydligt och utarbetat schema för att lösa rättsliga problem.14 Likaså 

är den tyska civilrätten uppdelad i anspråk på ett mer nyanserat sätt än den svenska rätten. 

Exempelvis är ett köpeavtal i tysk rätt egentligen tre olika avtal, nämligen ett förpliktelse- och 

två uppfyllelseavtal.15 När det gäller den praktiska juridiken skiljer sig den svenska och tyska 

rätten åt på ett flertal punkter. Tyska företag är, enligt Ralf Ek, generellt sett mer benägna att 

processa än vad svenska företag är. Den stora skillnaden i folkmängd gör också att det finns 

mer än dubbelt så många jurister i Tyskland jämfört med hur många det finns i Sverige. Att 

det i Tyskland finns en omfattande doktrin angående obehörig vinst har även att göra med att 

många tyska jurister doktorerar (ca 10 %) och inte endast att göra med att obehörig vinst har 

större utbredning i Tyskland. Antalet tyska juridiska doktorer har samband med att den tyska 

doktorsexamen kan jämföras med en svensk licentiatexamen. Det tar 1-2 år att promoveras i 

Tyskland.16 

 

 När det gäller processer har den tyska advokaten ensamrätt på att agera ombud vid 

rättegångar till skillnad mot i Sverige där ett sådant skråprivilegium inte existerar.17 

Domstolsväsendet i Tyskland är uppdelat på ett annat sätt än i Sverige. Det är endast de 

högsta domstolarna som har hela landet som sin jurisdiktion. Underinstanser tillhör i stället de 

olika delstaterna. Den viktigaste domstolen i Tyskland när det gäller civilrätt är 

Bundesgerichthof (BGH) i Karlsruhe, som endast prövar rättsliga spörsmål och inte fakta- 

eller bevisfrågor. Enligt Ek kan man dock utgå från att de svenska och tyska rättssystemen 

kommer att närma sig varandra. 

                                                           
13 För ett utförligt exempel se Ek s. 36 
14 Ek s. 39 
15 A.a.s 40 
16 Bogdan s. 193 
17 A.a.s 193 
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3.   Rättsgrundsatser 
 

För att kunna bedöma lämpligheten av obehörig vinst som en allmän rättsgrundsats i Sverige 

är det av vikt att förklara vad en allmän rättsgrundsats är, vilket nedanstående kapitel ämnar 

göra. Genomgången börjar med den tyska rättens syn på allmänna rättsgrundsatser. Vidare 

delas rättsgrundsatserna upp i sådana som är uttryckta i lag och sådana som inte är uttryckta 

i lag.  

 

3.1. Rättsgrundsatser i Tysk rätt 
 

I den tyska rätten spelar rättsgrundsatser en betydligt större roll än i den svenska rätten. 

Allmänna rättsgrundsatser uttrycks på en mängd olika sätt; ”Natur der Sache” 

”Fundamentalsätze der Moral” är två exempel.18 Användandet av rättsgrundsatser har 

framförallt verkan när ett rättsområde inte är fastlagt. Det är då enligt den tyska rätten 

nödvändigt att använda sig av allmänna rättsgrundsatser för att få kontinuitet i rättsystemet.19 

Den tyske juristen Jacoby delar upp användandet av rättsgrundsatser i tre olika delar/syften 

som ändock hänger samman genom att de ger rättslig grund åt rättsystemet. De tre olika 

syftena är: 

 

1. att ge stöd i argumentationen för att nå ett visst önskat resultat, 

2. att bilda en gemensam grund när olika rättssystem skall fogas samman i en gemensam 

lagstiftning, exempelvis i EG-rätten eller 

3. att ge grund åt argumentation där närbesläktade normer går utanför deras normala 

användningsområden.20 

3.1.1. Stöd i argumentation 
 

För att nå ett bestämt mål i sin argumentation kan en hänvisning till allmänna rättsgrundsatser 

användas som underlag om målet inte kan nås med hjälp av den positiva rätten. Den allmänna 

                                                           
18 Jacoby s. 10 
19 A.a.s 11 
20 A.a.s.12 ff 
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rättsgrundsatsen tas då fram för att stödja argumentationen, eftersom en argumentation utan 

rättsligt stöd inte har stor chans att vinna gehör.21 

 

3.1.2. Gemensam grund för olika rättssystem 
 

Allmänna rättsgrundsatser har också den funktionen att de utgör en bro mellan olika 

rättsområden, som i grunden är autonoma från varandra. Detta användningsområde är särskilt 

starkt om det handlar om ett rättsområde som sakligt är, eller i tiden bildas som, något nytt. 

Ett tydligt exempel på detta är EG-rätten, som bara är svagt ”kodifierad, avtalsbunden eller 

judiciellt” förutbestämd och får för sina regleringsmodeller finna svar i de rättsordningar som 

redan finns. Inom EG-rätten tas det därför fram allmänna rättsgrundsatser som bygger på att 

det finns en gemensam juridisk grund.22 

 

3.1.3. Grund för att utöka närbesläktade normers 
användningsområde 

 

Det sista syftet, det vill säga att ge grund till argumentation där närbesläktade normer går 

utanför deras normala användningsområde bygger på att en allmän rättsgrundsats har direkt 

verkan på områden som har lägre ”normkvalitet”. De allmänna rättsgrundsatserna ger här en 

öppning för att använda ”rättssatser” där de tidigare inte har använts. En allmän rättsgrundsats 

ger här möjlighet att gå längre än en analogi, eftersom en analogi ofta är begränsad till ett 

specifikt användningsområde. Den allmänna rättsgrundsatsen kan då ge möjlighet att gå 

utanför detta, eftersom den skall ge uttryck för det ”äkta” trots att den inte längre är direkt 

användbar. Detta innebär enkelt uttryckt att trots att de allmänna rättsgrundsatserna inte är 

lagstadgade kan de ha verkan på områden som inte är fastlagda. En hänvisning till allmänna 

rättsgrundsatser har då giltighet utan att de blivit ”godkända” av den lagstiftande 

församlingen.23 

                                                           
21 Jacoby s 13 ff 
22 A.a.s. 13 ff 
23 Jacoby s. 14 ff 
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3.1.4. Allmänna rättsgrundsatser i lagtext 
 

I tysk rätt har den allmänna rättsgrundsatsen obehörig vinst kommit till uttryck i en lagstadgad  

regel (BGB § 812). I kapitel fem ges en genomgång av BGB § 812. Det anses vara allmänt 

gällande att den tyska rätten är deduktiv. Detta innebär att man först har en allmän del 

exempelvis hur avtal ingås (BGB § 145-157). Ur dessa regler kan man sedan dra specialregler 

i form av regleringar hur avtal om köp skall ingås. BGB § 433 ger hänvisning till § 147 ff. när 

det gäller hur ett köpeavtal skall ingås, där det generella regler för hur avtal ingås återfinnes. 

Generellt hållna regler har därmed en naturlig plats i den tyska lagstiftningen.24  

 

3.2. Svensk rätt 
 

3.2.1. Allmänna rättsregler i lagtext  
 

Allmänna rättsregler har en liten betydelse i svensk rätt. De kommer exempelvis till uttryck i 

generalklausuler, vilket 36 § avtalslagen är ett exempel på, men den är i förhållande till 

kontinental rätt vag såtillvida att den framförallt träffar vad som hänt inom ett 

avtalsförhållande. Dessutom används den mer sällan än vad generella klausuler används i 

kontinental rätt.25 Detta är en skillnad mot tysk rätt där allmänna rättsregler har en väsentligt 

starkare ställning som rättskälla och en förkärlek till att ge aggregerade regler i klartext en 

mer framskjuten placering.26 Den tyska rätten har till och med gett allmänna rättsgrundsatser 

en plats i lagtext.  

                                                           
24 Studienkommentar zum BGB s. 275 ff 
25 Zweigert s. 287  
26 A.a.s. 276 ff 
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3.2.2. Allmänna rättsgrundsatser  
 

Svensk rätt erkänner även ett antal rättsgrundsatser, av vilka några är av naturrättslig karaktär. 

Att en regel är av naturrättslig karaktär innebär att den inte kan ifrågasättas.27 De är alltså 

giltiga utan motivering, exempelvis pacta sunt servanda (avtal skall hållas). Likaså erkänner 

svensk rätt en speciell form av obehörig vinst, nämligen condictio indebiti, vilket visar på att 

svensk rätt inte gärna använder sig av allmänna rättsgrundsatser, utan hellre av regleringar 

som syftar till att lösa praktiska problem. Allmänna rättsgrundsatser har haft en mindre 

påverkan på svensk rätt än vad de haft på andra rättssystem, bland annat i Tyskland.28 Det 

finns dock i svensk rätt en skillnad mellan användningen av olika typer av allmänna 

rättsgrundsatser, som beror på hur de har uppkommit. En allmän rättsgrundsats som kommit 

till genom analogier av en eller flera lagar eller från principer som tagits fram i rättsfall 

används även i svensk rätt för att fylla luckor i lagen och för att lika skall behandlas lika inför 

lagen.29 Vidare har författare menat att det för svensk rätt är främmande att lösa svåra eller 

kontroversiella fall med hjälp av allmänna rättsgrundsatser av naturrättslig karaktär, vilket 

medför att sådana rättsgrundsatser nästan aldrig kommer till användning.30 Detta går tvärt 

emot Jacobys uppdelning av en allmän rättsgrundsats uppgift, som bland annat är att lösa 

svårare fall. I svensk doktrin används inte begreppet ”allmän rättsgrundsats” när rangordning 

av rättskällor sker. Exempelvis Strömholm talar i stället om principer och riktlinjer som bör 

beaktas innan det slutgiltiga avgörandet i en fråga.  En regel måste å andra sidan följas i 

avgörandet av en fråga. En uppdelning av dessa rättskällor kan ske på exempelvis Peczeniks 

vis. Han delar upp rättskällorna i sådana som skall beaktas, sådana som bör beaktas och 

sådana som får beaktas. Lagar och förarbeten skall beaktas, enligt Peczeniks uppdelning och 

har den högsta prioriteten för argumentationen i ett fall. Prejudikat och lagars förarbeten bör 

beaktas och kommer, enligt Peczenik, därefter i prioritet.31 Dessutom får sedvana, domar som 

inte är prejudikat, lagförslag och utländsk rätt tas i beaktande. Andra författare har ställt upp 

rättskällorna på andra sätt och utan att rangordna dem inbördes.32 Rangordningen är dessutom 

endast en utgångspunkt som kan kastas om när starka skäl föreligger. Det finns författare som 

                                                           
27 Hellner, Metod s. 131 ff 
28 A.a.s 130  
29 A.a.s. 204 
30 A.a.s. 131 ff 
31 Peczenik s. 144 ff 
32 Se bland annat Strömholm s. 230 
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har ställt sig kritiskt till Peczeniks indelning, men det finns även de som använts sig av den.33 

Tanken med denna korta genomgång av rättskällor är att visa på att allmänna rättsgrundsatser 

överhuvudtaget inte nämns när rättskällor rangordnas i svensk rätt, vilket visar på att de spelar 

en liten roll i svensk rätt och naturrättsliga sådana än mindre. 

 

I takt med den påverkan som EG-rätten utövar på svensk rätt genom dess direkta 

tillämpbarhet, håller det enligt Bernitz i Sverige kanske på att ske en omsvängning när det 

gäller allmänna rättsgrundsatser. Detta kan exemplifieras i att proportionalitetsprincipen 

numer aktivt tillämpas i Sverige. EG:s allmänna rättsprinciper tar utgångspunkt i grundsatser 

som anses vara gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar. Dessa rättsgrundsatser blir 

därmed även tillämpliga i svensk rätt, eftersom de skall tas hänsyn till när gemenskapsrätten 

tillämpas på nationellt plan.34 

                                                           
33 Björne s. 12 ff 
34 Bernitz s.149 ff 
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4. Obehörig vinst i tysk rätt 
 

Nedanstående kapitel ger en genomgång av hur rättsgrundsatsen obehörig vinst är uppbyggd 

i tysk rätt med utgångspunkt i hur regeln kom till i BGB. Vidare kommer även innehållet i 

regleringen i BGB att redogöras för. Kapitlet kan även ses som en allmän genomgång av 

obehörig vinst, eftersom Tyskland är det land som mest genomgripande använder sig av 

denna princip. Tyskland torde även vara det land där den mest omfattande doktrinen i ämnet 

finns.35 

 

4.1. Historik 
 

Obehörig vinst har som allmän rättsgrundsats sitt ursprung i den romerska, allmänt 

formulerade, principen: ” Iure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et 

iniuria fieri locupletiorem” .36 Fram till att Savigny37 fastslog att regeln måste bestämmas 

ytterligare var den allmänna uppfattningen angående obehörig vinst att det ”enligt naturens 

rätt är billigt, att ingen blir rikare till en annans skada och orätt”, som översättningen till 

svenska lyder. 

 

Savignys invändning mot regelns allmänna giltighet har senare accepterats av de flesta som 

skrivit om obehörig vinst. Han ansåg att regeln var för obestämd och allmän för att kunna 

användas direkt på konkreta rättsfrågor. En konsekvens av den äldre allmänna regeln blir att 

om den tolkas bokstavligt skulle varje köp som var onödigt dyrt kunna krävas åter enligt 

regeln som naturrätten uppfattade den, eftersom säljaren blivit orättfärdigt rikare på köparens 

bekostnad. Trots att Savigny var kritisk mot obehörig vinst som en allmän regel ansåg han att 

obehörig vinst fyller en plats i ett rättssystem.38 Savignys påverkan på tysk rätt gjorde att, vid 

den stora kodifieringen av tysk civilrätt kom en regel om obehörig vinst att ingå i BGB § § 

812-822, samt att en rad hänvisningar till obehörig vinst sker på andra platser i BGB. 

Eftersom det är svårt att utröna innebörden av ”obehörig” och ”utan rättsgrund”, försökte en 

rad rättsvetenskapsmän att, när BGB var ung, ta fram ett enkelt principiellt sätt att bestämma 

                                                           
35 På grund av det generellt stora antalet doktorsavhandlingar. 
36 Hellner s. 143 
37 Carl Friedrich von Savigny, 1779-1861, hade stort inflytande på BGB:s utformning 
38 Zimmerman s. 878 
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hur ersättningskrav med obehörig vinst som grund skulle värderas. Ingen av de teorier som 

lades fram fick dock allmän acceptans.39  

 

Walter Wilburg var den förste som gav liv åt tanken att det inte går att ge ett allena rådande 

svar på när en vinst är obehörig. Han skrev i sitt verk 193440 om obehörig vinst att: ”Die regel 

ist durchaus klar und findet in vielen fällen praktische Anwendung. Aber sie enthält einerseits 

zu viel und anderseits zu wenig”.41 Wilburg menade att den som gjort en vinst, vilken 

motsvaras av en skada hos någon annan, är skyldig att ersätta den förlorande med vinsten, 

som underlag för beräkningen av ersättningens storlek. Problemet med regeln enligt Wilburg 

var dock som citatet säger att ibland är regeln för omfångsrik, eftersom den inte säger att 

vinsten måste vara obehörig (ungerechtfertig) och i andra fall för snäv, eftersom någon måste 

ha tagit skada för att ersättningsskyldighet skall infalla. Han var dock av åsikten att regeln 

gällde. I dag anses det vara allmänt giltigt att en vinst endast kan återkrävas om den är 

obehörig, vilket också kan uttryckas som att den saknar rättsgrund.42 

                                                           
39 Zimmerman s. 835 
40 Wilburg  s. 130 
41 A.a.s. 126 
42 König, s.186 
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4.2. BGB §§ 812-822 

 

Zimmerman skrev 1990 ett verk som bland annat tar upp den romerska rättens påverkan på 

tysk rätt vad gäller just införandet av en regel om att obehöriga vinster skall gå åter.43 Han går 

där igenom ett antal kondiktioner som legat till grund för utformningen av institutet obehörig 

vinst. För denna uppsats är det av mindre intresse att djupare gå in på hur de kondiktionerna 

såg ut och vad som utmärkte dem, men det är av vikt att veta att även den romerska rätten var 

uppbyggd av kondiktioner. Condictio betyder talan och romerska regler var i mångt och 

mycket uppbyggt kring olika ”talan”.44 Den tyska rätten har via receptionen tagit över många 

av dessa kondiktioner.  För den här uppsatsen är två stycken av de tyska kondiktionerna av 

intresse nämligen Leistungskondiktion, och Eingriffskondiktion. Leistungskondiktion ligger 

under begreppet ”Leistung” i BGB § 812 och betyder att en transaktion mellan två eller flera 

har skett. Minst två parter är med andra ord aktiva. Eingriffskondiktion ligger under ”in 

sonstiger Weise” i samma paragraf och betyder att någon gjort ett ingrepp i någon annans 

egendom, som denne har ensamrätt till exempelvis patent- eller upphovsrätt. I detta fall är 

endast en part aktiv. En obehörig vinst kan därmed uppstå antingen via en ”Leistung” eller 

via ”in sonstiger Weise”  och därmed både inom och utom kontraktsrättsliga förhållanden.  

 

Ett för svensk rätt känt och använt specialfall av den tyska principen om obehörig vinst är en 

speciell condictio, nämligen condictio indebiti. Condictio indebiti anses vara en av 

hörnstenarna i den moderna rätten om obehöriga vinster.45 Condictio indebiti faller under den 

allmänna klausulen BGB 812, där som en ”Leistung”. Den är därmed enligt den tyska rätten 

en ”Leistungskondiktion”.46 Ett praktiskt exempel är att A säljer sin häst till B. A levererar 

hästen, men eftersom B vägrar betala stämmer A B att betala köpeskillingen. Det visar sig då 

att kontraktet är ogiltigt och har varit det hela tiden. Frågan är hur A skall få tillbaka hästen. I 

tysk rätt går äganderätten till hästen över till B i samband med att leverans sker. Det spelar i 

detta fall ingen roll att det underliggande kontraktet är ogiltigt. Det är därför nödvändigt att ge 

gottgörelse till A, 47 en gottgörelse som bygger på att B har fått något som han saknar rätt att 

behålla. Att gottgörelse skall ske instiftades av de romerska juristerna och i detta fall handlar 

                                                           
43 Zimmerman s.878 
44 Tamm s. 339 
45 Zimmerman s. 834 
46 Schellhammer s. 319 
47 Se även kapitel 3 angående att köpeavtal i tysk rätt egentligen är tre olika avtal. 
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det om condictio indebiti.48 Det vi i Sverige närmast menar med condictio indebiti är när 

någon gör en felaktig överföring av pengar, men begreppet innehåller, som exemplet ovan 

visar, även möjlighet att återfå annan egendom, enligt tysk rätt.49  

 

 

Obehörig vinst i tysk rätt kommer, som tidigare nämnts, framförallt till uttryck i BGB. BGB § 

§ 813-822 ger specialbestämmelser till huvudregeln i § 812, där § § 813-817 är stadganden 

som gäller specialfall, till exempel ond tro. § § 818-820 innehåller bestämmelser om hur stort 

omfång ersättningskraven kan ha och vad som kan utgöra grund för ersättningskraven. § § 

821 -822 innehåller specialbestämmelser vad gäller exempelvis preskription (Verjährung). 

Den allmänna grundsatsen ges i § 812 1 p 1 mom. och den lyder som följer: ”Wer durch die 

Leistung eines Anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen 

grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet.”  Rättsfaktum för att ett anspråk om att 

obehörig vinst uppstått delas i regeln upp i tre olika punkter: 

1. Något skall ha uppnåtts 

2. på någon annans bekostnad,  

3. vilket skall ha skett utan rättsgrund. 

 

Dessa punkter kommer i det närmast följande förklaras mer ingående. 

 

4.2.1. Fördel skall ha uppnåtts 
 

Att något har uppnåtts anses betyda att en förmögenhetsfördel har uppkommit, vilket då 

innebär att vinsten inte endast kan vara av personligt värde vilket som helst utan måste ha 

någon form av ekonomiskt värde. Det vanligaste förekommande fallet av förmögenhetsfördel 

är att den vinnande parten fått äganderätten till något, men även en begränsad sakrätt till 

annans egendom kan utgöra en vinst, exempelvis genom att erhålla panträtt. Även 

förvärvandet av en fordringsrätt och befrielse från en skyldighet kan utgöra en vinst.50 Detta 

kommer till uttryck i § 812 2 p. Där det stadgas att: ”Als Leistung gilt auch die durch Vertrag 

erfolgte Anerkennug des bestehens oder des Nichtbestehens eines Schuldverhältnisses.” 

                                                           
48 Zimmerman s. 834 
49 Schellhammer s. 319 ff 
50 Flume s. 92 ff 
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Förvärv av en rättighet eller befrielsen från en skyldighet kan därmed med andra ord utgöra en 

vinst. 

 

Att en ”fördel” skall ha uppnåtts leder dock inte till att en tjuv som stulit annans egendom 

förvärvar äganderätten och han gör därmed inte heller någon vinst. Inte heller innebär det att 

en i annat fall ogiltig sakrättsöverlåtelse utgör en vinst i annan form än besittning, vilket 

därmed inte heller faller under denna bestämmelse.  En vinst kan även bestå av mottagande av 

arbetsprestationer, fysisk konsumtion eller användande av någon annans egendom. Den 

härskande meningen är i dessa fall att vinst endast kan uppkomma om den som tillgodogjorts 

dessa fördelar fått mindre utgifter eller minskat sina förluster.51 En icke nödvändig 

arbetsprestation skulle därmed inte ge upphov till vinst. 

 

Som ovan nämndes kan det i den tyska rätten inte göras vinstanspråk där vinsten endast 

utgjorts av personliga fördelar, vilka exempelvis kan bestå i ökad hälsa eller ökade kunskaper. 

Däremot medför besparingsfallet att personliga fördelar på omvägar kan innebära att ett 

vinstanspråk kan riktas mot den part som exempelvis fått ökad kunskap, exempelvis genom 

att den ökade kunskapen medfört att den vinnande inte behöver köpa en tjänst.52  

 

4.2.2. Vinst på annans bekostnad 
 

Att förmögenhetsförskjutningen skall ha skett på någon annans bekostnad delas i tysk rätt 

vanligtvis upp i två olika rekvisit. Det skall ha skett en ”Vermögensnachteil” för den som 

framställer talan och att förmögenhetsförskjutningen från den förlorande till den vinnande 

parten skall vara omedelbar, vilket kommer ur ”auf dessen Kosten”. Problem med att 

bestämma ”på annans bekostnad” finns främst i de fall vinsten uppstått på annat sätt än genom 

prestation, eftersom en prestation alltid sker på den utgivande eller presterande partens 

bekostnad. Prestation är inte detsamma som att det föreligger ett kontraktsförhållande och 

utan prestation att det är ett utomkontrakträttsligt förhållande. Exempel på när en vinst kan 

uppkomma utan prestation är att exekution sker av egendom som inte tillhör 

                                                           
51 Zweigert s. 541 
52 Wilburg s 125 f 
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exekutionsgäldenären, vilket då faller in under ”in sonstiger Weise” och om en prestation har 

utförts faller det in under ”Leistung”.53 

 

4.2.3. Vinst utan rättsgrund 
 

Den tredje punkten som måste vara uppfylld för att en vinst som har skett på någon annans 

bekostnad skall kunna krävas tillbaka är att vinsten skall ha uppkommit utan rättsgrund. Att 

vinsten har uppkommit utan rättsgrund innebär att den som blivit berikad inte har rätt att 

behålla egendomen vare sig enligt avtal eller enligt lag. Vinst utan rättsgrund kan uppkomma 

på fem olika sätt:  

•  Antingen genom att det aldrig fanns någon rättslig grund för transaktionen. (§ 812 st 1 

mom1), 

•  att rättsgrunden faller bort (§ 812 st 1 mom 2), 

•  att syftet med transaktionen fallit bort (§ 812 st 1 mom2), 

•  att den som gett ut egendomen skulle ha kunnat vägra på grund av dröjsmål (§ 813 st 1) 

eller 

•  att det strider mot lag eller sedvänja (§ 817 st. 1).  

 

Svårigheten med detta rekvisit ligger i frågan huruvida det är möjligt att ge en formel för när 

en vinst är utan rättsgrund som är generell och därmed tillämplig på alla olika 

förmögenhetsförskjutningar eller om det måste finnas olika kriterier för olika fall. Förutom att 

försöka finna enkla principiella formler för grundsatsen obehörig vinst som helhet har det 

även gjorts försök att principiellt bestämma vad ”utan rättsgrund” innebär. Någon allmän 

giltighet har dock inga av försöken fått.54 Det är också så att det inte är principen om obehörig 

vinst som bestämmer när en vinst är utan rättsgrund, utan det bestäms i många fall av andra 

regler, exempelvis sakrättsliga.55 

                                                           
53 Schellhammer s. 328 
54 Flume s.60 ff  
55 Studienkommentar zum BGB s. 495 
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4.3. Kommentar 
 

Ovanstående kapitel kan, som ovan nämnts, ses både som en genomgång av obehörig vinst i 

tysk rätt och som en genomgång av vad obehörig vinst innebär allmänt sett. Nationella 

skillnader kan dock göra att vissa specialregleringar endast är tillämpliga i Tyskland. Ett 

exempel på detta tycker jag mig finna när det gäller i vilka situationer som en obehörig vinst 

kan uppstå. Exempelvis medför i svensk rätt ett köpeavtal inte tre olika avtal, vilket är fallet i 

tysk rätt. Samma rättsliga situationer behöver därmed inte uppkomma. Ett problem med 

obehörig vinst när man studerar den som en allmän rättsgrundsats är att det inte finns någon 

allmängiltig definition för vilka rekvisit som skall vara uppfyllda för att en obehörig vinst 

skall ha uppkommit. Problemet är dock egentligen inte vilka rekvisiten är utan vad rekvisiten 

skall anses innehålla, vilket får anses inverka negativt på förutsägbarheten och därmed 

rättssäkerheten, se även kapitel 6. 

 

4.4. Att bestämma vinsten 
 

Enligt den tyska rätten bestäms vinsten framförallt på juridiska grunder, vilket innebär att 

vinsten består av förvärv av en äganderätt, fordran eller en befrielse från en förpliktelse. En 

vinst uppkommer därmed om en rättighet förskjutits till fördel för någon gentemot en annan.56 

Målet med ett ersättningsanspråk på vinsten är ”Herausgabe der Bereicherung und nicht 

Ausgleich der Entreicherung”. Det senare skulle innebära ett skadeståndsanspråk, eftersom 

ersättningen skulle beräknas på förlusten och inte på vinsten57 Sedan skall det bestämmas hur 

stor vinsten är. Detta kan göras med hjälp av två metoder. Den första har sin utgångspunkt i 

att vinsten utgör den fördel som förmögenhetsförskjutningen gav upphov till. Det är i detta 

fall endast intressant om gäldenären faktiskt tillgodogjort sig den egendom som det är fråga 

om. Hur hans övriga ekonomi har påverkats är i detta fall utan intresse. Den andra metoden 

går ut på att ta hänsyn till hur den vinnande partens hela ekonomi har påverkats. Har 

tillgodogörandet av egendomen medfört att den vinnande förbättrat sin ekonomiska ställning, 

till följd av att han tillgodogjort sig egendomen är det den förbättringen som utgör vinsten.58 

Den andra metoden utgör en begränsning i vinstansvaret, eftersom omständigheter kan göra 

                                                           
56 Schellhammer s.318 
57 A.a.s.314 
58 Flume s 115 ff 
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att förmögenheten inte ökar med hela den egendom som tillförts. Det kan även tänkas att 

någon ökning överhuvudtaget inte skett enligt den andra metoden och att vinstansvaret 

därmed skulle vara noll. Omständigheter som kan göra att ersättningen blir annorlunda med 

metod två är: lägre pris, en insolvent köpare eller att egendomen har konsumerats (men att 

värdet av konsumtionen är med hänsyn till den ena eller andra omständigheten är ringa). 

Ytterligare ett exempel är att en sak har införlivats i en fastighet som inte ökat med sakens 

ensamt fulla värde. 59 Exempelvis kan en tvättmaskin med eget värde om 5000 kr ha 

installerats i en fastighet, men fastighetens värde ökar med endast 3000 kr.  

 

Det enklaste tillvägagångssättet vid bestämmande av vinsten är den första, eftersom exakt det 

som tillförts den vinnande ges åter till den förlorande. Att använda den första metoden kan 

dock medföra att ansvaret sträcker sig för långt, eftersom vinstregeln har karaktären av att ge 

ansvar en begränsad omfattning. Om den första metoden används bestäms vinstens storlek 

lättast genom att se hur mycket den förlorande parten gjort i förlust, men detta kan medföra att 

den vinnande får betala mer än vad som kommit honom till godo. Vinstregeln har som mål att 

den vinnande skall ge åter det han ökat sin förmögenhet med. Om vinsten bestäms utifrån 

förlusten är det inte säkert att så blir fallet, eftersom vinst och förlust inte behöver 

överensstämma.60 Om den vinnande skulle vara tvungen att utge hela värdet av det som 

tillförts honom skulle en av grundtankarna med obehörig vinst gå förlorad, nämligen att den 

vinnande inte skall hamna i en sämre situation än han var i innan vinsten uppkom. 

 

4.5. Kommentar 
 

Att vinsten bestäms utifrån hur mycket den vinnandes förmögenhet ökat kan enligt min 

mening medföra större bevissvårigheter än vad fallet är om man hade valt att använda sig av 

metod ett för att beräkna hur stor vinst den vinnande gjort på bekostnad av den förlorande. Att 

man valt att använda sig av en metod som medför bevissvårigheter gör att obehörig vinst blir 

en regel som är svår att tillämpa. 

                                                           
59 Schellhammer s. 338 ff 
60 Schellhammer s. 339 
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4.6. Begränsningar i vinstbegreppet 
 

4.6.1. Endast bibehållen vinst behöver utges 
 

BGB 818 § st. 3 innebär i tysk rätt en begränsning angående skyldigheten att ge tillbaka en 

obehörig vinst. Paragrafen lyder: ”Die Verpflichtung zur herausgabe oder zum Ersatze des 

Wertes ist ausgeschlossen, soweit der Empfänger nicht mehr Bereichert ist.” Detta innebär att 

egendomen måste vara i behåll ännu vid den tidpunkt som ersättningskravet framställdes. 

Denna bestämmelse är central i den tyska läran om obehörig vinst. Förluster som framträder 

dessförinnan och som medför en värdeminskning gör att ersättningsskyldigheten sjunker eller 

till och med försvinner, vilket även innefattar att egendomens värde sjunker till följd av 

vårdslöst handlande.61 Bestämmelsen i BGB är ett exempel på att vinstregeln medför en 

begränsning i ersättningsskyldigheten och har skrivits in för att säkerställa att ansvaret inte 

skall bli alltför betungande för den vinnande. Om regeln inte hade funnits hade han riskerat att 

hamna i en sämre situation än om den omständighet som medfört ersättningsskyldighet aldrig 

hade inträffat.  

 

4.6.2. Utgifter skall ersättas 
 

Avdrag får enligt allmänna rättsgrundsatser göras med belopp som den vinnande parten 

betalat till den förlorande.62 Belopp som utgetts till tredje man för förvärvande av egendomen 

behöver dock inte ersättas, eftersom det mellan den förlorande och tredje man inte skett några 

transaktioner. Tredje man skall därför inte heller hamna i en sämre situation på grund av den 

vinnande och förlorandes förehavanden. I vissa fall är det så att den förlorande får tåla avdrag 

på ersättningen för kostnader som den vinnande betalat. Detta har även att göra med att 

vinsten måste vara i behåll för att ersättning skall utgå. Det kan ju vara så att kostnaderna med 

fört att vinsten raderats ut.63 

 

                                                           
61 Flume s. 89 
62 Schellhammer s. 337 
63 Schellhammer s. 338 
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4.6.3. Besparingar  
 

När det gäller obehörigt nyttjande av annans egendom har det anförts både i tysk och i nordisk 

rätt som grund för ansvar att den vinnande parten gjort en besparing på grund av sitt 

obehöriga nyttjande. Ansvaret som uppkommer är därmed begränsat till besparingen som 

gjorts. En egenhet hos vinstbegreppet är att om ingen besparing gjorts behöver inte heller 

någon ersättning utges (§ 818 st 3). Schellhammer ger ett exempel på hur det kan gå till ”Der 

Emfänger verbraucht das Erlangte für einen Luxus, den er sich sonst nicht gegönnt hätte”.64 

Översatt betyder det ovanstående att ”Mottagaren använder egendomen för en lyx, som han 

inte hade unnat sig annars”. Hellner ger i svensk rätt ett mer utförligt exempel på samma 

tema. ” En person, som vanligen icke dricker vin, hittar ett antal buteljer som han felaktigt 

tror vara sin egendom, och dricker ur dem. Han har då icke gjort någon ekonomisk vinst, 

eftersom han icke skulle ha tillåtit sig denna konsumtion om han icke gjort misstaget. En 

ekonomisk vinst skulle han däremot gjort, om han vanligen druckit vin, eftersom han i detta 

fall besparat sig utgifter som han eljest skulle ha gjort”.65 

 

Att tänka på här är att den vinnande parten i normalfallet inte är ersättningsskyldig om han 

konsumerat egendomen, men om en besparing gjorts i samband med konsumtionen skall 

värdet av besparingen ersättas.66 

 

4.6.4. Svårigheter att avskilja egendomen 
 

Om vinsten som den vinnande gjort har införlivats i exempelvis en rörelse eller fastighet kan 

det medföra svårigheter att lösgöra vinsten utan att han hamnar i en situation som är sämre än 

om förmögenhetsförskjutningen aldrig inträffat.67 Om den vinnande skulle få anstånd med att 

utge vinsten kan detta problem minskas. Anstånd skulle kunna ges av en domstol. Denna 

begränsning uppkommer kanske inte så ofta, men innebär ett praktiskt problem och om det 

inte ges anstånd med att utge vinsten skulle den vinnande hamna i en situation som inte 

överensstämmer med institutet obehörig vinsts syften. 

                                                           
64 Schellhammer s. 337  
65 Hellner s. 393 
66 A.a.s. 337 
67 A.a.s. 336 ff 
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4.7. Kommentar 
 

Att den vinnande endast behöver ge ut den behållna vinsten eller vinsten som fanns kvar när 

han blev ondtroende är ett tydligt särdrag hos obehörig vinst. Detta särdrag medför 

bevissvårigheter, eftersom det kan vara svårt att följa en vinsts olika omvandlingar och 

sammanfogningar med andra förmögenhetsmassor. Att utgifter skall ersättas är ett tankesätt 

som kan anses vara välgrundat, eftersom den vinnande inte skall behöva göra investeringar i 

egendomen som sedan kommer den förlorande tillgodo utan att han behöver ersätta det. Om 

utgifter inte skulle ersättas kan resultatet bli att den som i det första ledet varit den förlorande 

skulle, när han får tillbaka egendomen, göra en obehörig vinst på den i första ledet vinnande. 

Begränsningen att utgifter skall ersättas överensstämmer även med andra närstående regler, 

exempelvis tjänster utan uppdrag (negotiorum gestio) där den som utfört tjänsten har rätt till 

ersättning om tjänsten varit till nytta68. Se även avsnitt 5.1.3. Ett ytterligare problem gällande 

inskränkningarna i skyldigheten att utge obehöriga vinster är när den vinnande konsumerat 

vinsten, men hävdar att han inte gjort någon besparing. Detta kan leda till bevissvårigheter. 

Det tyska exemplet visar också på att det skall vara en ”Luxus” och jag anser att det inte är 

någon tillfällighet att Schellhammer använder sig av just det ordet. Innebörden bör bli att det 

som är livsnödvändigt alltid utgör en besparing för den vinnande, men att lyxvaror inte 

behöver göra det, eftersom det inte är säkert att den vinnande hade unnat sig lyxen i annat fall. 

                                                           
68 Almer s. 142 
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5. Obehörig vinst i svensk rätt 
 

I svensk rätt har obehörig vinst framförallt kommit till uttryck i ett antal lagrum. Det finns 

även ett antal rättsfall där obehörig vinst varit av betydelse. Användningen är dock mycket 

mindre omfattande än vad den är i Tyskland. En genomgång av den svenska användningen av 

obehörig vinst följer nedan.  

 

5.1. Användningen av obehörig vinst i svensk rätt 
 

5.1.1. Föräldrabalken 9:7 
 

Föräldrabalken (FB) 9:7 är det stadgande som oftast tas upp som exempel där svensk rätt 

använder sig av obehörig vinst som grund för ett ersättningsanspråk. Stadgandet i dess första 

stycke lyder ”Varder avtal, som underårig ingått utan erforderligt samtycke, ej gällande, bäre 

envar åter vad han mottagit eller utgive, om det ej kan ske, ersättning för dess värde. Dock 

vare den underårige, där ej i andra stycket annorlunda stadgas, icke pliktig att utgiva sådan 

ersättning i vidare mån än vad han mottagit använts till skäligt underhåll eller eljest finnes 

hava honom medfört nytta.” 

 

Andra stycket behandlar det fall där den minderårige vilselett medkontrahenten om sin 

behörighet med falska uppgifter. Ersättning skall i det fallet utgå efter en 

skälighetsbedömning eller, om den minderårige gjort något som är straffbart, utgå som vid 

skadestånd i allmänhet vid brott.69  

 

Huvudregeln i FB 9:7 st 1 är att var och en skall återbära vad han mottagit eller utgivit och om 

det inte kan ske, ersätta värdet på det som inte kan ges tillbaka. Huvudregeln är därmed en 

värdeersättningsregel, vilket innebär att den omyndige aldrig kan tvingas betala tillbaka mer 

än det som motsvarar det ”normala” värdet på det som skall ges åter.70 FB 9:7 första stycket 

är uppdelat i två punkter där punkt nummer två utgör ett kontraktsrättsligt stadgande om 

                                                           
69 Karlgren s. 63 f. 
70 A.a.s. 65 
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obehörig vinst, vilket utgör ett undantag från huvudregeln i punkten ett där det stadgas att vid 

avtalets återgång den underårige skall återbära vad han mottagit eller utgivit.  

 

Andra punkten i första stycket innebär en begränsning i ersättningsskyldigheten för den 

minderårige, så att han inte skall behöva utge mer ”än vad han mottagit använts till skäligt 

underhåll eller hava för honom medfört nytta”  

 

Ur motiven kan tre förutsättningar utläsas för när den omyndige är ersättningsskyldig trots att 

avtalet är ogiltigt: 

 

För det första skall nyttan vara för den omyndige och avgörande är då inte varans sedvanliga 

pris utan hänsyn skall särskilt tas till den omyndiges särskilda förhållanden.71  

 

För det andra skall nyttan som uppkommit för den omyndige vara objektivt försvarbart 

utifrån en förståndig förmyndare och därmed inte säkert den aktuelle förmyndaren.72 Detta är 

en specialformulering för vinstregeln i FB 9:7 som innebär en inskränkning i vinstbegreppet 

och därmed även en inskränkning för den omyndiges ersättningsskyldighet. Detta underbyggs 

även av att det är medkontrahenten som har bevisbördan för att visa på att den omyndige haft 

nytta av egendomen.73 Vinstregeln får därmed, enligt Karlgren, en fastare utformning än vad 

som vanligtvis är fallet.74 

 

För det tredje påverkar det inte den omyndiges ansvar om den nytta som uppkommit för 

honom senare faller bort. En domstol behöver därför inte genomföra en alltför ingående 

undersökning som skulle sträcka sig ända tills kravet framställs för att se hur avtalet inverkat 

på den omyndiges förmögenhet. Ej heller behöver domstolen genomföra någon utredning för 

att se hur den omyndiges förmögenhet skulle ha sett ut om han inte ingått avtalet.75 I det tyska 

normalfallet skulle domstolen vara skyldig att företa en sådan undersökning. Se avsnitt 5.4.1 

,om att endast bibehållen vinst behöver utges. 

 

                                                           
71 Lagberedningens förslag till lag om förmynderskap m.m sthlm 1921 
72 A.a 
73 A.a. 
74 Karlgren s. 66 
75 Lagberedningens förslag till lag om förmynderskap m.m sthlm 1921 
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Den omyndige kan, som tidigare nämnts, även ådra sig ansvar enligt andra stycket i FB 9:7 

genom att själv ha lämnat falska uppgifter om sin behörighet (ålder eller dylikt). Det som den 

omyndige då drar på sig är inte ett vinstansvar eller en värdeersättningsskyldighet utan ett 

skadeståndsansvar. I beräkningen av skadeståndsansvaret enligt detta stycke skall hänsyn tas 

till skäligheten. Skäligheten påverkas av nyttan som den omyndige kan anses ha haft av 

avtalet. Nyttan är i detta fall en form av obehörig vinst, varför institutet obehörig vinst skall 

tas i beaktande vid beräkning av skadeståndet.76 Den nytta som den omyndige fått kan enligt 

motiven till FB vara antingen i form av ett bibehållet värde för den omyndige eller genom att 

han kunnat använda värdet till att täcka en utgift som för honom kan anses vara skälig och 

som annars skulle ha täckts med egna eller lånade medel.77 

 

I allmänna fall av obehörig vinst i Tyskland behöver den vinnande inte utge någon ersättning 

om det handlar om ren konsumtion. Det kan i motiven till FB skönjas att utgifter som inte 

lämnar något i behåll inte heller skall ersättas. Ersättning skall därmed i princip inte ges i 

konsumtionsfall, ej heller enligt FB 9:7, men om den omyndiges tillgångar ökat eller minskat 

mindre än vad fallet skulle vara om avtalet inte hade ingåtts skall ersättning utgå, vilket ju 

också är fallet i den tyska rätten 78 Den omyndige får också anses vara ersättningsskyldig om 

det som han mottagit sammanblandats med dennes övriga förmögenhetsmassa under 

förutsättning att det som den omyndige mottagit anses vara nyttigt för denne.79 

 

Det ovan beskrivna har alltså endast att göra med de fall då den omyndige har mottagit 

egendom från medkontrahenten. Medkontrahenten skall ovillkorligen återge det denne 

mottagit eller hela dess värde om han inte kan ge egendomen tillbaka in natura. Detta är i sig 

inte förvånande, eftersom medkontrahenten i utgångsläget anses var i ond tro och 

återbäringsskyldigheten bygger därmed på allmänna rättsgrundsatser om ond tro. 

5.1.2. 1924 års lag om verkan av avtal som slutits under 
påverkan av psykisk störning80 

 

                                                           
76 Karlgren s. 67 
77 Lagberedningens förslag till lag om förmynderskap m.m sthlm 1921 
78 A.a 
79 A.a. 
80 Lagen fick ovanstående titel genom lag 1991:550 Tidigare löd den: Lag om verkan av avtal som slutits under 
inflytande av rubbad själsverksamhet. 
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Lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning innehåller en 

lagregel som motsvarar den i FB 9:7: ”Den som ingått avtal i sådant sinnestånd är inte skyldig 

att betala ersättning i vidare mån än vad han mottagit använts till skäligt underhåll eller annars 

befinns ha medfört nytta för honom.”  Vinstregeln är här dock inte lika avgörande för 

ersättningen som i FB 9:7. Utgångspunkten är dock densamma: avtalet är ogiltigt och ”var 

och en skall då lämna tillbaka vad han mottagit”. Ej heller skall det spela någon roll om 

medkontrahenten är ond- eller godtroende. Dock har den godtroende i detta fall rätt till en 

skälig ersättning enligt avtalet, vilket därmed skiljer sig från FB 9:7, där återbäring för den 

som slutit avtal med en omyndig endast kan stödjas på obehörig vinst och inte på innehållet i 

avtalet som sådant.81 En själsligen rubbad kan enligt motiven, om medkontrahenten är 

godtroende, bli skyldig att betala full värdeersättning och dessutom bli skyldig att betala 

skadestånd på grund av avtalet (dock endast det negativa kontraktsintresset), trots att det är 

ogiltigt, när egendomen inte kan återställas. Andra stycket i paragrafen innebär därmed att om 

det anses vara skäligt skall medkontrahenten ges full värdeersättning och inte endast 

ersättning för en obehörig vinst hos den ”sinnesrubbade”.82 

 

5.1.3. HB 18:3 in fine 
 

HB 18:3 stadgar att: ”Vare ock den, som fullmakt gav, saklös i allt, vad syssloman, utom hans 

ombud eller vilja, av annan lånt, eller med någon slutit haver; utan det vises, att det honom 

till nytta använt är.” 

Det stadgas i regeln att huvudmannen inte skall ansvara gentemot tredje man (saklös) för det 

fall att sysslomannen handlat oredligt med ett undantag och det är, om det inte visas att 

handlingen varit huvudmannen till nytta. Äldre doktrin har varit tveksam till att detta 

stadgande skulle ha sitt ursprung i obehörig vinst. Lejman anser att regeln i HB 18:3 inte är en 

obehörigvinstregel utan endast är en bestämmelse som liknar den regeln.83 I nyare doktrin har 

dock Karlgren ansett att det är ställt utom tvivel att det är fråga om en regel om obehörig 

vinst.84 Det han grundar sin ståndpunkt på är att forskning (Jägerskiöld) har visat att den 

romerska privaträtten i stor omfattning blev föremål för reception i Sverige under 1600- och 

                                                           
81 Karlgren s. 64 
82 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område m.m Sthlm 1914 
83 Lejman s. 641-655  
84 Karlgren s. 70 
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1700-talet85och eftersom HB 18:3 kom till under denna tid är det därför sannolikt att regeln 

har obehörig vinst som förebild. 

 

5.1.4. Växellagen 74§  
 

Växellagens 74 § stadgar att: ”Är växelfordran preskriberad, eller har växelrätten gått 

förlorad genom försummelse att företaga någon för dess bevarande föreskriven handling, 

stående dock växelinnehavaren öppet att, såsom i vanligt skuldfordringsmål, hos 

växelgäldenären utsöka vad denne till fordringsägarens skada skulle vinna, där fordringen 

förfölle.” 

 

Obehörig vinst är ett rättsinstitut som är internationellt accepterat och använt. Det är därför 

naturligt att regler som kräver internationell likformighet är ett område där en, för svensk rätt, 

förhållandevis okänd rättsregel som obehörig vinst först får sitt genombrott. Att stadgandet 

kommer från den tyska ”Wechselordnung” av 1848 förklarar varför lagberedningen talade om 

allmänt gällande rättsprinciper när de införde denna bestämmelse. Vid denna tidpunkt fanns, 

enligt den tidigare härskande meningen (Lejman), inte någon allmänt erkänd rättsprincip för 

obehörig vinst.86  Det finns ett antal rättsfall som har sin grund i växellagens § 74 som 

kommer att behandlas under avsnitt 5.3.3. 

 

5.2. Kommentar 
 

Den svenska lagstiftningens användning av obehörig vinst inskränker sig som ovan synes till 

ett litet antal lagrum med begränsade användningsområden jämfört med den tyska rättens 

användning av principen. Vidare har de ovanstående lagrummen sinsemellan olika syften med 

användandet av obehörig vinst. I FB vill man skydda den minderårige, men har han haft nytta 

av avtalet skall han göra rätt för sig. I 1924 års lag om verkan av avtal som slutits under 

påverkan av psykisk störning finns det också ett skyddsintresse och i växellagen handlar det 

om att upprätthålla förtroendet för växlar. Det finns därmed olika syften till att använda sig av 

obehörig vinst från lagstiftarens sida. När det gäller HB 18:3 in fine råder olika uppfattningar 

huruvida den regeln är en regel om obehörig vinst. Jag är av den uppfattningen att HB 18:3 in 
                                                           
85 A.a.s. 71  
86 Lejman s. 645 
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fine är en obehörigvinstregel, eftersom huvudmannen får anses ha gjort en besparing på 

bekostnad av tredje mannen och att besparingen var utan rättsgrund.   

 

5.3. Rättspraxis där obehörig vinst haft betydelse 
 

I svensk rättspraxis finns ett litet antal rättsfall där obehörig vinst haft betydelse. De flesta har 

gällt de specialregleringar som idag finns i svensk rätt, men även ett antal fall där 

argumentation har utgått från obehörig vinst som en allmän rättsgrundssats. För tillfället finns 

det ett mål uppe till avgörande hos Högsta domstolen där obehörig vinst används som ett led i 

argumentationen. Målet gäller hur en ersättning från Handelsbanken till SkandiaBanken skall 

beräknas. (se avsnitt 5.3.4.2).  

5.3.1. Avverkningsrätt 
 

Det finns ett antal rättsfall i svensk rätt där förbrukad avverkningsrätt medfört att Högsta 

domstolen utdömt ersättning med obehörig vinst som grund. Dessa avgöranden bygger inte på 

något specifikt lagstadgande, utan Högsta domstolens motivering har utgått från obehörig 

vinst som en allmän rättsgrundsats. Omständigheterna som föranledde att dessa fall kom upp 

till Högsta domstolen var att lagförändringar hade gjort att i köpeavtal inskrivna 

avverkningsrätter förföll eller blev förbjudna att verkställa. Lagändringen i skogslagen skedde 

1919 och 1929 i nyttjanderättslagen. Jag kommer i det följande att ge referat på två av de 

viktigaste avgörandena gällande denna fråga. Det ena fallet avgjordes 1925 och det andra 

avgjordes inte förrän 1959 på grund av att frågan blev aktuell i samband med ett arvsskifte. 

 

5.3.1.1. Förbjuden avverkningsrätt enligt skogslagen 
 

En fastighet såldes med förbehåll om avverkningsrätt för säljaren under viss tid efter köparens 

tillträdesdag till en del av skogen.87  På grund av ett förbud mot avverkning, av vissa av 

träden, som tillkom efter köpet yrkande säljaren att utfå ersättning för träden. Frågan var om 

yrkandet var befogat eller om förbudet skulle anses medföra att säljaren hade rätt att kräva att 

köpet skulle gå tillbaka. Högsta domstolen kom i detta fall fram till domslutet att säljaren 

hade rätt till ersättning, eftersom han inte kunde avverka den skog som var förbehållen i 
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kontraktet. Ersättningen bestämdes med utgångspunkt i den värdeökning som fastigheten 

gjort, till vinst för köparen. Fallet är ett tydligt exempel på när Högsta domstolen använt 

obehörig vinst som grund för ett ersättningskrav. Omfånget på ersättningen inskränktes på 

grund av det avverkningsförbud som även gällde köparen.  

 

5.3.1.2. Förfallen avverkningsrätt enligt Nyttjanderättslagen 
 

På grund av en lagändring i 1929 års nyttjanderättslag förföll en avverkningsrätt som säljaren 

undantagit i avtalet och tillföll i stället köparen.88 Fallet bygger som synes inte på samma 

lagförbud som det föregående, men Högsta domstolen har behandlat fallet på ett liknande sätt. 

Köpet genomfördes genom att en lantbrukare sålde sin jordbruksfastighet år 1924 till sin son, 

men undantog från köpet viss skog. Lantbrukaren avled år 1954 och efterlämnade som 

dödsbodelägare sin änka, sonen och en dotter. Sonen tillkännagav att 

avverkningsrättsundantaget inte längre gällde. En del av träden stod då kvar, men sonen 

avverkade sedermera träden för egen räkning. Frågan i rättsfallet gällde om dödsboet skulle 

vara berättigat till ersättning för avverkningen. Högsta domstolen fastslog att ersättning skulle 

utgå och gjorde en bedömning av hur mycket priset skulle ha stigit med om skogen inte 

undantagits i köpet. I köpet fanns det ett antal omständigheter som gjorde det svårt för 

domstolen att göra en uppskattning av hur stor höjningen av köpebeloppet skulle ha varit om 

skogen inte undanhållits från köpet. Domstolen gjorde därför en skälighetsbedömning. Även i 

detta fall är det tydligt att Högsta domstolen gjorde en bedömning som bygger på obehörig 

vinst som allmän rättsgrundsats. 

 

5.3.2. Hyresrätt – obehörigt nyttjande av lokal 
   

Obehörig vinst har även haft betydelse när det gäller om ersättning skall utgå för obehörigt 

nyttjande av en lokal.89 Domen i detta mål gick ut på att nyttjaren skall betala skälig hyra för 

lokalen oberoende av att bolaget som nyttjat lokalen inte gjort något brottsligt och att något 

avtal mellan parterna inte förelegat. Detta tankesätt får anses ligga nära obehörig vinst och är 

därför av intresse i denna uppsats. I detta mål stödjer sig Högsta domstolen på en uppsats av 

Agell i festskrift till Hellner där han menar att situationer som den uppkomna bör lösas genom 
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att en skälig hyra erlägges. Agell menar vidare att principen om obehörig vinst i en sådan här 

situation är av betydelse.90 Se även fallet mellan Handelsbanken och SkandiaBanken där detta 

fall används i argumentationen (avsnitt 5.3.4.2). 

 

5.3.3. Växelrätt 
 

I de nedanstående två rättsfallen var utgången att käranden inte fick rätt i sin talan att en 

obehörig vinst mot denne hade uppkommit. Rättsfallen är ändock intressanta som exempel på 

situationer där part anser att en obehörig vinst uppkommit. De har dock en mindre bäring, på 

grund av att den reglering som de grundas på 74 § växellagen, som  enligt den härskande 

meningen är en specialreglering som närmast är att anse som en parentes i svensk rätt.91 

 

5.3.3.1. Siste växelgäldenären insolvent  
 

I fallet var det fråga om att en man vid namn Spjuth gjort en obehörig vinst, så som det är 

menat i lagrummet, på bekostnad av en godsägare vid namn Andersson.92 I målet avgav 

Professor Seve Ljungman ett rättsutlåtande där han gick igenom hur paragrafen skulle 

tillämpas. Han hade som utgångspunkt två olika teorier: valutateorin och befrielseteorin. 

Slutsatsen var att befrielseteorin äger företräde framför valutateorin. Befrielseteorin medför 

att om den siste ansvarige växelgäldenären är insolvent kan den därpå följande ansvarige 

växelgäldenären inte nås med en talan om obehörig vinst. Anderssons talan ogillades i alla tre 

instanser med motiveringen i Högsta domstolen att Spjuths vinst inte är av det slaget som 74 § 

växellagen tar sikte på, eftersom grunden för Andersson talan endast var att om växelrätten 

bestått skulle det ha varit Spjuth som infriat växeln. 

 

5.3.3.2. Obehörig vinst hos växelinnehavaren 
 

Fråga var om växelinnehavaren hade gjort en obehörig vinst.93 I ifrågavarande mål var 

omständigheterna sådana att Ulf S (svarande) stämdes in till tinget av Mauritz P (kärande). 
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Kärande hade tecknat en accept på en växel som sedermera preskriberades. Det rent 

växelrättsliga ansvaret föll därmed bort. Kärande framförde i stället som grund för sin talan att 

om svarande inte var tvungen att betala skulle han göra en obehörig vinst enligt 74 § 

Växellagen. Kärande vann framgång för sin talan i tingsrätten, som refererade till föregående 

rättsfall. Hovrätten och Högsta domstolen kom emellertid fram till en annan bedömning. Den 

ansåg att svarande aldrig haft någon egen ekonomisk vinning av, i det här fallet, växlarna, 

eftersom det var svarandens bror Lars-Ola S, som uppbar lånevalutan. Lars-Ola S är alltjämt 

ur stånd att betala beloppen. Svarande skall därför inte kunna åläggas något annat ansvar än 

det rent växelrättsliga. Svaranden kunde därmed inte anses ha gjort någon obehörig vinst.  

 

5.3.4. Bankrätt 
 

5.3.4.1. Sun Microsystems mot Nordbanken 
 

Sun Microsystems AB (Sun) stämde Nordbanken AB att betala ett belopp som banken först 

hade debiterat och sedan krediterat ett av Suns bankkonton.94 Bakgrunden var att Sun och 

Innovation Air freight AB (IAF) kom överens på Nordbankens kontor att en summa pengar 

skulle överföras från IAF:s konto i Första Sparbanken. Detta utfördes av personal på 

Nordbanken på förmiddagen. Första Sparbanken sade sedan upp en kredit som var kopplad 

till använda konto på eftermiddagen samma dag. Detta medförde att det saknades täckning för 

överföringen, vilket i sin tur medförde att Nordbanken meddelade Sun att de inte längre 

förfogade över de pengar som blivit insatta på deras konto. IAF gick i konkurs fyra dagar 

senare. Nordbanken hade i detta fall som en av sina grunder att Sun skulle göra en obehörig 

vinst om de vann bifall i sin talan. Hovrätten gjorde bedömningen att i detta fall kan inte 

allmänna principer om obehörig vinst tillämpas. Hovrätten förpliktade Nordbanken att utge 

det krävda beloppet. Målet kom upp till Högsta domstolen för bedömning. Där gör domstolen 

bedömningen, avseende grunden att Sun skulle göra en obehörig vinst vid ett bifall av dennes 

talan, att det är vanskligt att med full säkerhet uttala sig om hur ett händelseförlopp skulle ha 

gestaltat sig om återbetalningen av det aktuella beloppet inte hade aktualiserats. Av betydelse 

är bland annat hur första sparbanken skulle ha reagerat eller om en obeståndssituation skulle 

kunna uppkomma på annat sätt. Högsta domstolen ansåg därför att återbetalningen, om den 
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blev bestående, inte utgjorde en obehörig vinst för Sun och gav den därmed inte heller några 

rättsverkningar. Därtill hör det faktum att betalningen avsåg medel som tillhört Sun. Vid en 

samlad bedömning fastställde Högsta domstolen hovrättens domslut. 

 

 Justitierådet Håstad var skiljaktig i fråga om motiveringen till domslutet och utvecklade sin 

motivering, när det gäller grunden obehörig vinst, mer än vad majoriteten gjorde. Han anförde 

bland annat att av avgörande betydelse är om Suns fordran hos IAF var värdelös när 

Nordbanken krediterade Sun och om en vinst för Sun på Nordbankens bekostnad bör anses 

vara så obehörig att Nordbankens förutsättning om täckning skall tillmätas relevans. 

Dessutom var det så att endast genom att Nordbanken ger beloppet till Sun kan de få hela 

beloppet, eftersom en stor del av beloppet var återvinningsbart i en konkurs. Summan blir då 

att Sun gör en vinst på Nordbankens bekostnad, eftersom de inte får täckning för sin 

kreditering. Håstad gör dock bedömningen att vinsten inte är av sådan karaktär att vinsten 

skall anses vara obehörig. En sådan bedömning skulle medföra att den typ av gireringar som 

det i detta fall handlade om skulle tappa i trovärdighet. Han kommer därmed till samma slut 

som majoriteten av justitieråden. Avslutningsvis bör det nämnas att det i målet ej var fråga om 

condictio indebiti. 

 

5.3.4.2. Handelsbanken mot SkandiaBanken 
 

Bakgrunden till ett mål mellan SkandiaBanken och Handelsbanken var att SkandiaBanken 

leasade ut två svarvar till ett bolag i Karlskoga som sedan sålde den ena till Handelsbanken.95 

SkandiaBanken yrkade att Handelsbanken skulle ersätta SkandiaBanken för svarven, eftersom 

SkandiaBanken ägde den och säljaren inte hade rätt att sälja den. Tingsrätten och hovrätten 

fastslog att förutsättningarna för godtrosförvärv inte var uppfyllda. Den fråga som nu är uppe 

till bedömning av Högsta domstolen är hur den ersättning som Handelsbanken skall betala till 

SkandiaBanken skall beräknas. Värdet på den svarv som Handelsbanken köpte var 240 000 

kr. Handelsbanken anser detta vara ett för högt belopp, eftersom säljaren av svarven fortsatt 

att betala leasingavgifter efter det att svarven såldes och att ersättningen inte skulle överstiga 

det belopp som konkursförvaltaren i Karlskogabolaget erbjudits av SkandiaBanken. 

Handelsbanken anförde vidare att om SkandiaBanken får en ersättning som motsvarar ett 

högre belopp än 28.700 kr skulle den göra en obehörig vinst. Tingsrätten kom fram till att 
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eftersom Handelsbanken inte stod i någon avtalsrelation till SkandiaBanken kan 

Handelsbanken inte heller tillgodogöra sig något som Karlskogabolaget betalat till 

SkandiaBanken. Att SkandiaBanken gett konkursboet lösenerbjudande var enligt tingsrätten 

utan vikt. 

Hovrätten menade i denna del att ett bifall till SkandiaBankens talan i vart fall inte innebar att 

SkandiaBanken gjort en obehörig vinst på Handelsbankens bekostnad. Hovrätten ansåg precis 

som tingsrätten att Handelsbanken inte fick tillgodoräkna sig de betalningar som 

Karlskogabolaget gjort eller det erbjudande som SkandiaBanken gjort till Karlskogabolagets 

konkursboet. I överklagandet till Högsta domstolen skriver Handelsbankens bolagsjurist 

Ingvar Bjunö att man i litteraturen med obehörig vinst menar ”den vinst som en förvärvare 

skulle tillgodogöra sig om denne otillbörligt köper annans egendom”. Handelsbanken menar 

vidare, med hänvisning till NJA 1925 s. 184 och 1993 s. 13, att Högsta domstolen tillämpat 

principer om obehörig vinst även i andra fall av otillbörliga förmögenhetsförskjutningar. 

Högsta domstolen skall därmed ta ställning till hur värdeersättningen för svarven skall 

beräknas.   

 

5.4. Kommentar 
 

5.4.1. Obehörigt utnyttjande av egendom 
 

I det tidigare avsnittet har NJA 1993 s.13 getts som exempel på när obehörig vinst haft 

betydelse för hur Högsta domstolen utdömt ersättning. Det är dock svårt att säga att Högsta 

domstolen haft den allmänna rättsgrundssatsen obehörig vinst i åtanke i detta fall, eftersom de 

inte nämner principen överhuvudtaget. Att Högsta domstolen inte nämner att den stödjer sig 

på principen om att obehöriga vinster skall gå åter kan dock vara medvetet, eftersom 

principen är omstridd. Att inte nämna principen kan därmed vara ett tecken på att den inte vill 

ge vägledning om dess användning i kommande mål. En hänvisning sker dock till en uppsats 

av Agell, där han anger ersättning för obehörig vinst som ett sätt att ersätta just obehörigt 

utnyttjande av annans egendom.96 Principen om obehöriga vinster ger här en möjlighet för 

domstolen att precisera ersättningen. På den tid som Hellner skrev sin avhandling dömde 

domstolen i liknande fall antingen ut fullt skadestånd eller så fick kärande inte någon 
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ersättning alls.97 NJA 1993 s. 13 visar att så inte är fallet idag. Därmed kan slutsatsen dras att 

det skett en förändring över tiden i Sverige när det gäller hur ersättning skall beräknas 

beträffande obehörigt utnyttjande av annans egendom. Dessutom visar fallet att obehörig vinst 

kan användas för att ge en mer nyanserad ersättning, som kan variera i storlek beroende på 

omständigheterna i fallet, än vad skadestånd kan göra.  Vidare anser även Handelsbanken i 

målnr 823-00 att Högsta domstolen i NJA 1993 s.13 stött sitt utslag på principen om att 

obehöriga vinster skall ersättas.  

 

Att på detta tunna underlag säga att obehörig vinst gäller som en allmän rättsgrundsats i 

Sverige är dock svårt. Som en passus angående obehöriga utnyttjanden kan det också nämnas 

att i samband med den förändring av vindikationsregler som föreslogs i SOU 2000:56 görs en 

utläggning vad gäller obehöriga vinster, även där med hänvisning till Hellners avhandling. Att 

de stödjer sig på Hellner bör ju rimligtvis innebära att lagstiftaren ställer sig bakom Hellner 

när han menar att det för svensk rätt är främmande att anse obehörig vinst som en allmän 

rättsgrundsats.  

 

5.4.2. Handelsbanken mot SkandiaBanken 
 

Det mål som just nu är uppe till bedömning i Högsta domstolen är ett exempel på när 

obehörig vinst används i utomkontraktsrättsliga fall. Målet är ett bra exempel på hur en 

obehörig vinst kan tänkas uppkomma. Det är ur moralisk synpunkt tvivelaktigt att låta 

SkandiaBanken erhålla hela värdet av svarvarna som dessutom redan är betalda. Att 

Handelsbanken i målet är att anse som ondtroende förändrar ur en moralisk synvinkel inte den 

saken. Handelsbanken anför i målet att med obehörig vinst menas ”den vinst som en 

förvärvare skulle tillgodogöra sig om denne otillbörligt köper annans egendom”. Min 

uppfattning är att den definitionen är för snäv och egentligen gör att Handelsbankens mål inte 

faller under dess egen definition. Den ger även inte någon ledning om var den tagit 

definitionen ifrån. Utan hänvisar endast till ”litteraturen” menar med en obehörig vinst ”den 

vinst som en förvärvare skulle tillgodogöra sig om denne otillbörligt köper annans egendom”. 

En sådan definition skulle medföra att obehöriga vinster endast skulle kunna uppkomma vid 

transaktioner där ett köp är inblandat. Det finns många andra exempel på när obehöriga 

vinster kan uppkomma. Detta gäller bland annat närstående förhållanden som 
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nyttjanderättsavtal. Det gäller även situationer där inget kontrakt överhuvudtaget funnits vare 

sig mellan den vinnande eller den förlorande eller mellan någon av dem och tredje man. 

Definitionen given av Handelsbanken är därmed för snäv, men skall ju också läsas i ljuset av 

att det är en partsinlaga i ett mål där de vill se en specifik utgång. Definitionens exakta lydelse 

kan därför anses vara av underordnad betydelse för Handelsbanken.  

 

Som ovan nämndes torde Handelsbankens definition av obehörig vinst medför att deras eget 

mål egentligen inte omfattas av principen. Detta beror på hur man ser på definitionen som 

Handelsbanken ger på obehörig vinst. Alternativ ett är att Handelsbanken i detta fall är 

förvärvaren och att den som sålt egendomen är konkursboet, men problemet är att parterna i 

målet är Handelsbanken och SkandiaBanken. Handelsbanken och SkandiaBanken har inget 

kontraktsförhållande till varandra och därmed finns mellan dem ingen möjlighet för 

Handelsbanken att förvärva (om det i detta fall skall likställas med att köpa) egendom av 

SkandiaBanken på ett otillbörligt sätt. Alternativ två är att förvärva skall ses som ett vidare 

begrepp och även omfatta möjligheten för Handelsbanken att förvärva egendom av 

konkursboet och egendom som tillhör SkandiaBanken. I detta fall ryms Handelsbankens mål 

inom definitionen. Handelsbanken bör rimligtvis avse att definitionen skall förstås enligt 

alternativ två. Den definition som Handelsbanken givit på obehörig vinst medför också att det 

är endast förvärvaren som genom ett otillbörligt köp kan göra en obehörig vinst. I 

Handelsbankens mål är det inte förvärvaren som enligt den gör vinsten, utan det är den som 

ägde egendomen som gör det (SkandiaBanken). Frågan är dessutom vad som menas med 

otillbörligt i definitionen. Otillbörligt bör i detta fall vara upp till en domstol att avgöra. Den 

definition som Handelsbanken ger på obehörig vinst som princip är därmed varken lämplig 

generellt sett eller i detta enskilda fall. Användbarheten av Handelsbankens definition på 

obehörig vinst kan därmed ifrågasättas. Den visar däremot på att de anser att obehörig vinst 

även skall gälla inom kontraktsförhållanden, något som exempelvis Hellner tidigare ansett 

”främmande för svensk rätt”.98 Att Handelsbanken anser att obehörig vinst kan åberopas som 

grund för sin talan och att den använder en definition av principen som är allmänt hållen bör 

medföra att den anser att obehörig vinst är en allmän rättsgrundsats även i Sverige. Om det 

faktum att Högsta domstolen valt att ge prövningstillstånd i detta mål medför att de även 

skulle vara av den åsikten går det däremot inte att ge något svar på i detta nu, men det är fullt 

möjligt att det sker en förändring av inställningen till obehörig vinst i svensk rättspraxis. 
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5.4.3. Övriga rättsfall 
 

5.4.3.1. Allmänt 
 

De rättsfall som presenterats tidigare i texten har alla, med undantag för avverkningsfallen, 

den likheten att den obehöriga vinsten inte uppkommit inom ett kontraktsförhållande. Detta 

gäller även det mål som just nu är uppe till bedömning. Det kan dock tyckas finnas en större 

öppenhet mot obehörig vinst som grund för talan generellt sett ju närmare i tiden som 

rättsfallen utspelar sig, vilket skulle kunna anses visa på att svenska domstolar och 

praktiserande jurister fått upp ögonen för möjligheten att använda sig av obehörig vinst utan 

att principen är lagstadgad.  

 

5.4.3.2. Avverkningsfallen 
 

När det gäller avverkningsfallen är det klart att Högsta domstolen använt sig av obehörig vinst 

som en allmän rättsgrundsats.99 Eftersom fallen gällde något som hänt inom ett 

kontraktsförhållande föll de utanför Hellners avhandling från 1950. Det han skrev angående 

fallen i exkurs till sin avhandling gick ut på att de skulle ses som ett undantag och kanske till 

och med som en engångsföreteelse. Omständigheterna var ju något speciella, eftersom en 

lagförändring medförde att säljaren inte längre kunde tillgodogöra sig undantagen skog. Det 

faktum att Högsta domstolen ändock använt sig av obehörig vinst även inom 

kontraktsförhållande utan att det var lagstadgat, medför att den redan då kunde tänka sig att 

använda sig av principen vid speciella omständigheter. 
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5.4.3.3. Växelrätt 
 

De växelrättsliga fallen illustrerar att obehörig vinst till viss del har en befäst plats i svensk 

rätt. Växelrätten har dock den egenheten att utländsk rätt alltid haft en stor inverkan på 

utformning av svenska lagar och praxis. Att det blev friande domar i de båda fallen visar 

möjligtvis på en avog inställning mot 74 § växellagen bland svenska domstolar. Det har 

tidigare hävdats att det inte går att dra några slutsatser om användandet av obehörig vinst i 

andra sammanhang än växelrättsliga när det gäller denna bestämmelse.100 Grunden till den 

åsikten i doktrinen har varit att den svenska lagen i princip är en kopia av tysk lag och det har 

även förts fram åsikter som101 menat att det rör som om en illa övervägd översättning av den 

tyska lagen när lagstiftaren skriver om allmänna grundläggande principer. Detta skulle kunna 

vara en olycklig översättning av den tyska lagen som dåligt överensstämmer med svensk rätt. 

Att så skulle vara fallet talar för det faktum att obehörig vinst i Sverige fått litet genomslag. 
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5.4.3.4. Bankrätt  
 

Inom bankrätten har obehörig vinst en något annorlunda ställning än inom andra 

rättsområden. Det som närmast åsyftas är acceptansen av condictio indebiti som är en 

specialform av obehörig vinst. Att condictio indebiti accepteras, men inte obehörig vinst får 

anses vara något inkonsekvent, det vill säga att inte acceptera huvudregeln, men likväl 

acceptera en specialregel av densamma. Att utreda om den tyska användningen av condictio 

indebiti skiljer sig från den svenska är i sig en egen uppsats, det bör dock hållas i åtanke att 

Sverige redan idag använder sig av en specialregel av obehörig vinst. Det rättsfall som togs 

upp i avsnitt 5.3.4.1 visar på att det idag finns en möjlighet att föra mål ända till Högsta 

domstolen med obehörig vinst som grund för sin talan. Att talan inte bifölls spelar i detta fall 

inte någon roll, eftersom Högsta domstolen gav prövningstillstånd och dessutom utredde 

huruvida det var en obehörig vinst eller ej. Att både hovrätten och Högsta domstolen kortfattat 

säger att det i detta fall inte rör sig om någon obehörig vinst medför dock att man kan känna 

en fortsatt skepticism mot obehörig vinst, men kan likväl anses bero på den roll som 

gireringar spelar när det gäller betalningar i ett modernt samhälle. Håstad, som var skiljaktig 

när det gällde motiveringen och dessutom mer utförlig, anförde att om den omstridda 

transaktionen skulle medföra en obehörig vinst skulle trovärdigheten för dylika transaktioner 

försvinna.  
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6. Invändningar mot obehörig vinst i svensk rätt 
 

I svensk rätt har det framförts ett antal invändningar mot obehörig vinst som allmän 

rättsprincip. I detta kapitel kommer ett antal av dessa invändningar att åskådliggöras.  

 

6.1. Begreppet ger ingen ledning 
 

En allvarlig invändning mot vinstregeln är att om en vinst skall ge upphov till 

ersättningsskyldighet måste den vara obehörig, det vill säga sakna rättsgrund. Det hävdas att 

det rekvisitet inte ger någon vägledning. Doktrinen har det kommit fram åsikter som ansett att 

när en vinst inte har sin grund i ett avtal finns det inget gemensamt kännetecken för de fall 

regeln avser. Därigenom skulle regeln endast vara en blankettnorm där domstolarna efter 

behag kan använda regeln när de så önskar. Enligt Karlgren kan man dock inte se vinstregeln 

på det sättet utan rekvisitet obehörig måste anses ha ett innehåll. Han anser vidare att det 

måste finnas något som är gemensamt för åtminstone större delen av de fall där vinstregeln 

kommer till användning. Däremot behöver det inte finnas en sådan gemensamhet för alla 

fall.102 

 

6.2. Andra lösningar stämmer bättre överens med svensk 
rättstradition 

 

Det har i svensk doktrin förts fram att andra lösningar stämmer bättre överens med svensk 

rättstradition för att lösa juridiska problem än vad obehörig vinst gör. Bland annat har det 

ansetts att de svenska lösningarna medför att man kommer fram till samma resultat med hjälp 

av avtalsprinciper eller skadestånd. Detta har medfört att Hellner i mångt och mycket tycker 

att skillnaden är mer iögonfallande terminologiskt än vad den är praktiskt.103 En skillnad kan 

här ses inom obehörigt nyttjande av annans egendom, som under årens lopp genomgått en 

förändring när det gäller hur ersättningen skall beräknas. (Se mer därom under avsnitt 8.2.1) 

 

                                                           
102 Karlgren s. 20 
103 Hellner s. 396 
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6.3. Om en vinst tillåts kan den inte tas tillbaka 
 

Att rättsordningen godtar en vinst för att sedan ge ersättningsanspråk till den part som förlorat 

är egentligen bakvänt. Det vore förnuftigare att inte erkänna vinsten och därmed förhindra 

dess uppkomst. Den invändningen vinner dock ingen framgång, eftersom det kan vara 

praktiskt och i bland ofrånkomligt att rättsordningen ger en vinst sakrättsligt skydd och att 

vinnaren blir ägare till vinsten för att sedan på det obligationsrättsliga planet göra en 

utjämning mellan den vinnande och förlorande parten.104 Ett exempel på hur detta skulle 

kunna uppstå är, att om den som fått egendomen utan rättsgrund sedan pantsätter den hos en 

tredje man skulle det bli omständligt om den förlorande blir ägare till något som är i händerna 

på tredje man. Det är i detta fall enklare att ge den vinnande sakrätt till egendom och att han 

sedan ersätter den förlorande för dess värde. Det finns omständigheter som skulle göra det 

icke önskvärt att den vinnande fick behålla egendomen, men samtidigt är det en fullt möjlig 

lösning. 

 

6.4. Det är inte vinsten som är obehörig utan den underliggande 
förmögenhetsförskjutningen 

 

Den doktrin som är negativt inställd till obehörig vinst som allmän regel talar endast om 

behörigheten eller obehörigheten av vinsten. Det som egentligen skall fastslås är om 

förmögenhetsförskjutningen är obehörig. Om den är det är också vinsten obehörig. 

Huvudregeln är ju att den som obehörigen blivit ägare till egendom skall ge tillbaka den i 

natura. Om det inte kan ske skall ersättning för egendom ges ut. Det kan ske genom antingen 

skadestånd, värdeersättning eller ersättning för obehörig vinst. Utan sanktioner skulle 

äganderätten inte kunna upprätthållas. Därigenom är grundregeln att 

förmögenhetsförskjutningar skall ersättas om de är obehöriga.  

 

Att obehörigvinstinstitutet har att göra med rättsreglerna om äganderätt och andra absoluta 

rättigheter är en tanke som ofta förts fram. Grunden är att om egendomen hade varit i behåll 

skulle den kunnat återfordras genom vindikation. Obehörigvinstregeln är därmed en möjlighet 

för den förlorande att åtminstone få en obligationsrättslig ersättning. Obehörigvinstregeln har 

                                                           
104 Karlgren s. 19 
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setts som en tilläggsregel till äganderätt och andra jämförliga regler, vilket setts som en orsak 

till att försvara regeln om obehörig vinst.105   

 

6.5. Är vinsten ett rättsgrundande faktum eller endast omfånget 
på ersättningsskyldigheten 

 

I den tyska rätten finns det regler där vinsten utgör grunden för ersättningskravet och det finns 

regler där vinsten bestämmer endast omfånget på kravet. I svensk doktrin har det framhållits 

att om ett rättssystem uteslutande har regler där vinsten bestämmer endast omfånget på 

ersättningskravet har det systemet inte någon allmänt giltig vinstgrundsats. Den tyska rätten 

skiljer här på ”Haftung aus der Bereicherung och Haftung auf die Bereicherung” vilket visar 

skillnaden dem emellan. Hellner har dock visat att denna åtskillnad egentligen endast är 

skenbar, eftersom att det i vissa fall är lämpligt att bestämma omfånget på ett krav med hjälp 

av storleken på vinsten för den vinnande. En vinst kan trots detta i andra fall utgöra 

rättsgrundande faktum. 106 

 

6.6.  Kommentar 
  

Ovanstående invändningar mot obehörig vinst anser jag bottnar i den inställning som finns 

mot allmänna rättsgrundsatser generellt sett i svensk rätt. Doktrinen försöker oftare finna 

problem med regeln, på grund av att det är en allmän rättsgrundsats, än att gå till dess 

kärnpunkt, nämligen att ingen skall göra en vinst på någon annans bekostnad utan rättsgrund. 

Den satsen har tidigare exemplifierats genom mannen som hittade vinflaskorna. Jag är av den 

åsikten att den allmänna uppfattningen är att han skall betala ersättning för dessa. Principen 

obehörig vinst ger här en grund åt argumentationen att ersättning skall utgå och dessutom för 

hur stort dess omfång bör vara. Det som gör obehörig vinst användbar är enligt min mening 

att den ger domstolen en möjlighet att döma ut ersättning på ett sätt som medför att den 

vinnande kommer lindrigt undan än vad fallet skulle vara om domstolen skulle döma ut ett 

skadestånd. Orsaker till varför en domstol vill behandla en vinnande lindrigt kan vara att han 

egentligen inte gjort något fel utan bara varit passiv. Den vinnande kan rent utav ha betett sig 

på ett riktigt sätt, till exempel genom att vårda egendomen/vinsten. Det kan i sådana fall vara 

                                                           
105 Wilburg s. 35, 49 
106 Hellner s. 187 



 
 

47

väl hårt att kräva ersättning med utgångspunkt i hur stor skada den förlorande haft. Problemet 

med obehörig vinst som princip är att den är diffus och det är svårt att veta i förväg när en 

obehörig vinst uppkommer, vilket minskar förutsägbarheten och därmed även rättssäkerheten.  
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7. Diskussion  
 

Detta kapitel är tänkt att tjäna som en avslutande diskussion angående obehörig vinst i svensk 

rätt och dess förhållande till den tyska rättens användning av densamma. Kapitlet skall även 

ses som en återkoppling till kommentarerna i de föregående kapitlen. 

 

7.1. På vilket sätt skiljer sig obehörig vinst åt i Tyskland och 
Sverige? 

 

Den tidigare framställningen har visat på tydliga skillnader mellan svensk och tysk rätt vad 

gäller användandet av regeln om obehörig vinst. I svensk rätt används obehörig vinst ytterst 

sparsamt och i vissa fall med modifikationer. Modifikationerna har i fallet med FB 9:7 att 

göra med den speciella målgrupp regeln vänder sig mot, nämligen omyndiga, vilka generellt 

anses som en skyddsvärd grupp. Skillnaden ligger bland annat i hur vinsten skall beräknas. I 

FB 9:7 tas det hänsyn till vad en ”normal förälder” skulle anse vara nyttigt för den omyndige. 

I normalfallet i tysk rätt värderas inte vinsten utifrån någon genomsnittsperson, utan det är det 

specifika fallet och dess omständigheter som avgör hur stor vinsten varit. 

 

 Vidare är det så att om vinsten, som den omyndige gjort enligt FB 9:7, inte kan gå åter och 

den omyndige i stället skall utge ersättning för vinsten, behöver domstolen inte företa samma 

undersökning som en tysk domstol. Den svenska domstolen kan konstatera att vinsten använts 

för något nyttigt och behöver efter det inte genomföra någon undersökning för att se hur den 

omyndiges förmögenhet hade sett ut om vinsten aldrig uppkommit. Ett möjligt exempel är att 

den omyndige använder vinsten till att köpa en cykel och använder pengar som han får av sina 

föräldrar till att konsumera alkohol. Enligt den tyska rätten skulle vinsten ha konsumerats 

genom att hans förmögenhet inte ökat. Enligt regeln i FB 9:7 blir den omyndige skyldig att 

utge vinsten om det kan visas att han använt just vinsten till cykel och inte till alkohol. 

Resultatet hade blivit det samma om den omyndige sålt cykeln och sedan köpt alkohol för 

pengarna. Exemplet visar en tydlig skillnad mellan FB 9:7 och den tyska regleringen av 

obehörig vinst. Den svenska regleringen medför i detta fall att det är lättare att följa vinsten, 

eftersom en undersökning av den omyndiges hela förmögenhet inte behöver ske. Nackdelen 

med den svenska modifikationen är i detta fall att den omyndige kanske måste avbryta sina 

studier och ta ett arbete för att kunna betala tillbaka vinsten. Om den omyndige får anstånd 



 
 

49

med betalningen skulle det underlätta för honom. Exemplet är hypotetiskt i den bemärkelsen 

att det endast torde vara i undantagsfall som det går att visa att den omyndige använt just 

vinsten till det nyttiga och inte andra pengar. Exemplet visar dock att den förenkling av 

obehörig vinst som FB 9:7 är tänkt att utgöra inte alltid ger det bästa resultatet. 

 

Vidare använder tysk rätt sig av en generellt utformad klausul som dessutom är lagstadgad. 

Obehörig vinst hade dock även utan att vara upptagen som lag haft en naturlig plats i det tyska 

rättssystemet, vilket beror på den roll som det romerska rättssystemet spelat i tysk rätt. I 

Sverige har allmänna rättsgrundsatser en ytterst liten plats och detta gäller i än högre grad de 

allmänna rättsgrundsatser som är av naturrättslig karaktär. Utgångspunkten blir därför att 

obehörig vinst inte har giltighet i Sverige idag. Att en förändring har skett kommer att visas i 

det följande avsnittet. Ett problem är dock lämpligheten i att ge en allmän rättsgrundsats 

giltighet i Sverige. Om det i en argumentation generellt sett är möjligt att använda sig av 

rättsgrundsatser som hitintills inte använts i svensk rätt påverkar det rättssäkerheten i negativ 

riktning. När det gäller obehörig vinst anser jag detta dock inte vara fallet, eftersom den som 

krävs på ersättning enligt grundförutsättningarna i tysk rätt, men inte enligt förutsättningarna i 

FB 9:7, inte skall kunna hamna i en sämre sits än fallet hade varit om vinsten aldrig hade 

uppkommit. Att regeln är utformad på det sättet ger enligt min mening uttryck för en önskan 

om att bibehålla rättsäkerheten. 

 

Något som ytterligare skiljer tysk och svensk rätts syn på obehörig vinst är den utbredning 

som obehörig vinst fått i Tyskland. I Sverige är det ovanligt att obehörig vinst kommer upp 

som ett argument vid domstolsförhandlingar. I tysk rätt sker det dock en rad hänvisningar till 

obehörig vinst i lagrum och det finns dessutom en omfattande rättspraxis på området. 

Obehörig vinst används ofta i tysk rätt när den svenska rätten väljer att använda skadestånd 

eller avtalsprinciper som grund.107 En förändring har dock skett under senare år, vilket 

kommer att visas nedan.  

 

Vidare skiljer obehörig vinst i tysk och svensk rätt sig åt genom att regleringar som har 

betydelse för när en obehörig vinst kan uppkomma har olika innehåll i svensk och tysk rätt. 

Ett exempel på detta är att äganderätten i tysk rätt går över till köparen även då köpeavtalet är 

                                                           
107 Hellner s.392 ff 
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ogiltigt, vilket kan innebära att köparen gör en obehörig vinst. En liknande situation kan inte 

uppkomma i svensk rätt.  

 

7.2. Obehörig vinsts förändring över tiden 
 

I artiklar skrivna under första delen av förra seklet finns det ett tydligt motstånd mot obehörig 

vinst som en del av det svenska rättssystemet. Hellners avhandling i ämnet från 1950 avfärdar 

obehörig vinst som främmande för svensk rättstradition.108 Senare artiklar har emellertid visat 

en mindre avog inställning till obehörig vinst. Karlgren menar i sin bok som gavs ut postumt 

1982 (död 1978) att utgångspunkten är att obehörig vinst även i svensk rätt är en allmän 

rättsgrundsats liknande den som finns i utlandet.109 Som det dock framgått av den tidigare 

texten går det inte att gå tillbaka till en allmän princip som anger när en vinst är obehörig i 

allmänhet. Detta har enligt Karlgren ingen betydelse. Att det i varje enskilt fall måste 

bestämmas när en vinst är obehörig anser han inte medföra att det direkt går att avfärda att det 

finns en allmän rättsgrundsats som heter obehörig vinst i Sverige.110 Som framgått av den 

tidigare texten anser Karlgren att det viktiga inte är om vinsten som sådan är obehörig utan 

det är den underliggande förmögenhetsförskjutningen. I avsnitt 5.4 visade ett antal exempel 

på att det skett en förskjutning mot att ge obehörig vinst en mer framträdande roll i det 

svenska rättssystemet. Användandet av obehörig vinst kan i dessa fall anses vila på obehörig 

vinst som en allmän rättsgrundsats.  

                                                           
108 A.a.s. 392 ff 
109 Karlgren s. 13 
110 A.a.s. 89 
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Att domstolarna under en förhållandevis lång tid använt sig av obehörig vinst visar även att de 

inte direkt förkastar obehörig vinst som grund för en talan. Att domstolarna använt sig av 

obehörig vinst både inom och utom kontraktsförhållanden torde enligt min mening innebära 

att de ser obehörig vinst som en allmän rättsgrundsats även i svensk rätt, men att de använder 

andra regler och principer när så är möjligt. Allmänna rättsgrundsatser skall enligt Jacoby 

bland annat användas när andra regler inte ger någon ledning. Obehörig vinst har i svensk rätt 

använts just på det sättet, nämligen när någon annan lösning inte gått att finna. Tydligast är 

detta i fallen om avverkningsrätt för säljaren. Detta går stick i stäv med Hellners uttalande om 

att allmänna rättsgrundsatser inte får användas i kontroversiella fall. Problemet är då om det 

har varit domstolarnas avsikt att införa obehörig vinst som en allmän rättsgrundsats i Sverige? 

Svaret på den frågan är inte lätt att ge, men med tanke på den utveckling som sker i rätten 

idag kan det mycket väl ha blivit resultatet.   
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7.3. Internationalisering  
 
 
Vid ett rättsymposium framkom att EU-inträdet i liten grad påverkat svenska domstolar.111 

Rubriken för symposiet var ”Rättsbildning i en ny miljö – hur har domstolarnas roll och 

betydelse förändrats”. Under symposiet visade det sig att en grupp framträdande jurister 

ansåg att EU-inträdet i princip överhuvudtaget inte påverkat de svenska domstolarna. En av 

dessa var Regeringsrådet Eliasson. Hon menade att de svenska domstolarna använder sig i 

princip av samma rättskällor nu som innan Sverige gick med i EU och ändå påverkas 

exempelvis mervärdesskatteområdet i hög grad av EU-inträdet. Hon menade att svenska 

domare tar hänsyn till EG-domstolens avgöranden, men att rättskällorna ändock är desamma. 

Detta uttalande finner jag högst anmärkningsvärt. En sådan omvälvning som EU är för 

Sverige borde även ge ett genomslag hos de svenska domstolarna. Om inte på annat sätt i vart 

fall i den mån att vi blir bundna av de avgöranden som EG-domstolen kommer fram till. 

Ovanstående uttalande kan sättas i relation med det som anfördes i avsnitt 3.2.2 av Bernitz. 

Han menar att EU-inträdet medför en omsvängning av den svenska rätten och att de 

rättsgrundsatser som EG-rätten använder sig av även bör komma till användning i svensk rätt. 

En grund till varför så bör vara är att de rättsgrundsatser som EG-domstolen tar fram anses ha 

en gemensam grund i den europeiska rätten och därmed inte bör vara främmande för 

medlemsstaterna. Detta medför att även obehörig vinst skulle kunna anses vara en allmän 

rättsgrundsats i Sverige, eftersom så är fallet bland flera andra medlemsstater. Den utvidgning 

som sker av EU idag och skrivandet av dess grundlag kommer i framtiden innebära att de 

nationella rättssystemen likriktas, vilket torde leda till att Sverige och norden i övrigt får svårt 

att hävda sin särställning.  

 

Ytterligare ett argument för att obehörig vinst bör anses vara en allmän rättsgrundsats i svensk 

rätt är det som Zimmerman skriver, nämligen att han är övertygad om ”att den romerska 

rätten ger den intellektuella och doktrinära ramen ur vilken en ny europeisk rättslig enhet en 

dag kan komma fram”.112 Likaså Kötz menar att en gemensam europeisk privaträtt bör 

byggas på tanken om att den romerska rätten förenar Europas olika rättssystem.113 Det jag vill 

påvisa med dessa två uttalanden är att svensk rätt inte kan ställa sig utanför den förändring 

                                                           
111 Svd 2003-12-02 
112 Zimmerman s. 878 
113 Kötz s. 545 
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som håller på att ske. Detta gäller även obehörig vinsts användande i svensk rätt. Obehörig 

vinst borde därför anses vara en allmän rättsgrundsats som även har giltighet i Sverige. 

 

Dessutom har den tyska rätten, enligt min mening, en större påverkan på europeisk 

rättsutveckling än vad den svenska rätten har. Detta medför att de regler, grunder och tankar 

som tysk rätt anser vara vikiga och riktiga kommer att få ett större gehör än vad svensk rätt 

får. Tyska advokater har ensamrätt på att agera ombud i domstol. Man skulle kunna anse att 

detta medför att rättegångar därför kan hållas på en högre abstraktionsnivå och att 

rättsgrundsatser därför haft en klarare plats i den tyska rätten. 

7.4. Obehörig vinsts plats i det svenska rättssystemet 
 

En av orsakerna till att obehörig vinst har en liten plats i det svenska rättssystemet anses vara 

att naturrätten generellt sett haft liten betydelse i svensk rätt jämfört med exempelvis den 

tyska rätten.114 En allmän princip som obehörig vinst har i Sverige haft svårt att få genomslag 

på grund av den inriktning svensk rätt har i förhållande till andra rättssystem. Detta har bland 

annat medfört att den svenska juridiken ofta försöker finna praktiska lösningar på fall och 

mindre ofta försöker ställa upp allmänna principer. I rättsystem som använder sig av obehörig 

vinst uppfattas principen i allmänhet som svår att använda, eftersom den anses vara alltför 

diffus. Detta kan försvåra utbredningen av obehörig vinst i svensk rätt. En tysk jurist vid 

namn Hanno Meyer sa till mig fritt översatt att: ”Obehörig vinst är det som anses vara det 

svåraste överhuvudtaget i den tyska civilrätten.” Svårt skall i detta fall förstås som att det är 

svårt att veta på vilket sätt principen skall användas. Han tvivlar dock inte på principens 

giltighet eller nytta. Sammantaget har den svenska juridikens inriktning gjort det svårt för en 

allmän princip, som av dess användare ses som diffus, att få genomslag.  

 

Ytterligare något som gör det svårt för obehörig vinst i svensk rätt är att det för obehörig vinst 

är problematiskt att ställa upp generellt gällande principer som träffar alla olika sorters 

förhållanden som kan medföra att en obehörig vinst uppkommer och ett därpå följande 

ersättningsanspråk. Jag är dock av den åsikten att obehörig vinst har en plats i svensk rätt. Det 

finns många situationer som skulle kunna lösas med hjälp av obehörig vinst som en allmän 

rättsgrundsats. Ett exempel på en sådan situation är om en underleverantör inte får betalt av en 

byggfirma som utför arbete på en fastighet och det som leverantören installerat i fastigheten 
                                                           
114 Hellner, Metod s. 141 
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blir en del av densamma. Sedan säljs fastigheten och därigenom kan inte leverantören hämta 

tillbaka det installerade. Om obehörig vinst fick större utbredning i svensk rätt skulle 

leverantören kunna kräva betalt av den förre fastighetsägaren, eftersom denne gör en obehörig 

vinst på leverantörens bekostnad. Exemplet är endast teoretiskt och grovhugget, eftersom 

många andra regler kommer in i en sådan här situation, men visar ändå på när obehörig vinst 

kan uppkomma. En princip behöver inte vara ofta förekommande för att vara gällande.  

 

I den tyska rätten används allmänna rättsgrundsatser för att fylla luckor och skapa en enhetlig 

grund.115 Utgångspunkten för att göra detta är rättssäkerheten som upprätthålls mellan de 

olika delstaterna genom att rätten bygger på samma grundsatser. Detta är en grundläggande 

skillnad mot den svenska rätten som i detta sammanhang kan ses som en enda gemensam 

delstat. Sätter man denna utgångspunkt i relation med EU blir frågan intressant även för 

Sverige. När EG-domstolen tar fram grundsatser gör den det för att skapa enhetlig grund och 

fylla luckor, precis som den tyska rätten gör.116 Det tyska synsättet på allmänna 

rättsgrundsatser torde därmed stämma bättre överens med synsättet hos EG-domstolen, än vad 

det svenska synsättet gör.  

                                                           
115 Jacoby s. 285 ff 
116 A.a. s. 286 ff 
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Det finns tillfällen när obehörig vinst är ett mycket bra sätt att återställa prestationer som 

utförts. Ett tydligt exempel på det är condictio indebiti som är en, i svensk rätt, erkänd 

specialform av obehörig vinst. Condictio indebiti är, i förhållande till obehörig vinst i andra 

fall, ofta uppe till bedömning i Högsta domstolen.117 Denna specialform av obehörig vinst kan 

ha fått acceptans i svensk rätt för att skapa förtroende för betalningar via exempelvis giro eller 

Internet. Rättsfallet mellan Sun och Nordbanken visar också på att Högsta domstolen finner 

det viktigt att upprätthålla förtroendet för transaktioner och betalningar inom bankväsendet. 

Håstad menade att om transaktionen skulle anses vara en obehörig vinst skulle inte 

förtroendet för betalningar kunna upprätthållas. Min åsikt är att, fastän argumentet att en 

obehörig vinst hade uppkommit inte bifölls, är det tydligt att domstolen tog hänsyn till 

argumentet innan den avgjorde målet. Detta visar, enligt min mening, på att domstolen i alla 

fall inte direkt tar avstånd från obehörig vinst utan gör en bedömning innan den kommer till 

domslut. Att Högsta domstolen dessutom är tydlig och anger att det i målet inte handlade om 

condictio indebiti visar på att den tar obehörig vinst som rättsgrundsats på allvar. 

 De rättsfall som presenterats i texten visar på att det i Sverige skulle kunna finnas en 

acceptans för allmänna rättsgrundsatser och obehörig vinst. Det är inte helt säkert att så är 

fallet, men det är enligt min mening tydligt att svenska domstolar resonerat på ett liknande 

sätt i dessa rättsfall som den tyska rätten gör när det gäller obehörig vinst som en allmän 

rättsgrundsats. Detta gäller bland annat för att fylla luckor i lagen och att skapa skäliga 

resultat. Allmänna rättsgrundsatser har därför, enligt min mening, en funktion även i svensk 

rätt.  

                                                           
117 NJA 1999 s. 575 och NJA 2001 s. 352 är exempel på att condictio indebiti kommer till användning i svensk 
rätt. 
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8. Slutsatser 
 

Denna uppsats har visat på att det finns en skillnad mellan obehörig vinst i Sverige och i 

Tyskland, bland annat när det gäller huruvida domstolarna är tvungna att följa en vinsts alla 

förvandlingar och sammanslagningar med annan egendom när de prövar en situation som 

skall lösas enligt principen om obehörig vinst. Det har även visats att obehörig vinst borde 

anses vara en allmän rättsgrundsats i Sverige. Att så är fallet har ett antal rättsfall visat på. 

Frågan är dock om denna allmänna rättsgrundsats även har giltighet inom 

kontraktsförhållanden, eftersom de flesta rättsfall och alla lagrum där obehörig vinst har 

betydelse inte omfattar kontraktsförhållanden. Jag har visat på att det i doktrinen anses 

tveksamt att obehörig vinst har giltighet i kontraktsförhållanden. Denna slutsats kan enligt 

min mening ifrågasättas, eftersom Högsta domstolen har använts sig av obehörig vinst som 

allmän rättsgrundsats även inom kontraktsförhållanden och att obehörig vinst i utlandet anses 

vara en allmän rättsgrundsats som även är giltig i kontraktsförhållanden. Att obehörig vinst 

har den statusen i utlandet medför att EG-domstolen även kan tänkas använda den, eftersom 

den använder sig av rättsgrundsatser som är gemensamma för medlemsstaterna. Något som i 

sin tur skulle påverka svensk rätt. Därmed bör obehörig vinst kunna vara en allmän 

rättsgrundsats även i Sverige. Att den svenska rätten har gett obehörig vinst en liten plats 

bygger på att den svenska civilrätten i mindre grad än den tyska bygger på romersk rätt. 

Vidare har naturrätten haft en relativt liten betydelse för svensk rätt, vilket har medfört att 

man försökt skapa regler som löser praktiska problem hellre än att använda sig av generella 

regler ur vilka man sedan kan deducera specialregler. Att obehörig vinst dessutom anses vara 

diffus och bevissvårigheter ofta uppkommer har ansetts skada förutsägbarheten och därmed 

rättssäkerheten, vilket hjälpt till att hitintills stjälpa obehörig vinst i svensk rätt. Även detta 

kan ifrågasättas enligt min mening, eftersom obehörig vinst kan användas i situationer där det 

är lämpligt att använda en mild form av ersättning. Att ha vinsten som utgångspunkt medför 

för den vinnande att han i alla fall inte hamnar i en sämre sits än om situationen aldrig 

uppkommit. 
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