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Debatleder: professor, dr.juris Viggo Hagstrøm, Norge:
Ja, god formiddag gode nordiske kolleger. Vårt tema i dag er som alle vet uberettiget 
berikelse. Det er et spennende tema - det ser man bare på fremmøtet - men temaet 
ble effektivt parkert i 1950 av Jan Hellner og Anders Vinding Kruse. Nu er det gått 
mange år, meget har skjedd, ikke bare i Norden, men også internasjonalt, og det er 
på høy tid at de nordiske juristmøter tar dette temaet opp til debatt igjen. Vi har som 
referent Erik Monsen, som har skrevet et stort og meget interessant referentinnnlegg 
som faglig går utover hans doktoravhandling om dette emne. Annina Persson har 
som korefferent, det har ikke forsamlingen sett, skrevet et meget sinnerikt og godt 
innlegg. Men først gir jeg da ordet til Erik Monsen. Vær så god.

Referent: førsteamanuensis, dr.juris Erik Monsen, Norge:
Innledning
Emnet for denne sesjonen er ganske komplisert, ikke minst fordi det betinger stor 
grad av fristilling fra vante forestillinger knyttet til privatrettslige betalingskrav. Løfte 
og skadevoldende atferd utgjør de praktisk viktigste rettsstiftende kjensgjerninger på 
privatrettens område. Det er stort sett slike typetilfeller norske jurister, og jeg vil tro 
også andre nordiske jurister, er vante med å diskutere. Slike ”gap-filling”-kravstyper 
som er gjenstand for diskusjon her i dag, blir gjerne skjøvet til side og behandlet gan-
ske stemoderlig. En konsekvens av dette er at løsninger og argumentasjonsmønstre 
ofte blir ganske usikre straks man beveger seg utenfor avtale- og erstatningsretten.  

Kravstypen som er gjenstand for diskusjon kan defineres dels i forhold til avtale-
rettslige og erstatningsrettslige krav. Nærmere bestemt er det tale om privatrettslige 
kravstyper hvis rettsstiftende kjensgjerninger verken er løfte eller skadevoldende 
erstatningsbetingende atferd. Dessuten peker innleggets tittel på et ytterligere fel-
lestrekk, nemlig at en eller annen form for berikelse på debitors hånd er en rettsstif-
tende kjensgjerning for kravet.
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Innenfor denne rammen opererer jeg med to hovedgrupper av krav: restitusjons-
krav og berikelseskrav.

 Restitusjonskrav går ut på tilbakeføring – restitusjon – av økonomiske verdier 
som opprinnelig har blitt tilført debitor fra kreditor. Det har med andre ord skjedd en 
formuesforskyvning fra kreditor til debitor. 

Siden det forutsetningsvis ikke foreligger avtale som hjemler restitusjon, er spørs-
målet i grove trekk om det er grunnlag for å gjøre inngrep i debitors selvbestem-
melsesrett og statuere restitusjonskrav. Skal man f.eks. gjøre inngrep i huseieren Bs 
selvbestemmelsesrett og statuere betalingsplikt i et tilfelle hvor naboen A har vedli-
keholdt Bs gjerde i den tro at gjerdet tilhørte ham selv, altså A, og hva er i tilfellet vil-
kårene for betalingsplikt? Og hva hvis en person uoppfordret hjelper til i forbindelse 
med driften av naboens gård – er det grunnlag for restitusjonskrav i et slikt tilfelle? 
Og hva med hytteeiere som sier nei til å delta i utbygging av bryggeanlegg, og som 
opplever stor verdistigning på egne hytter når anlegget først er på plass – er det 
grunnlag for restitusjonskrav i et slikt tilfelle, og har det betydning for avgjørelsen at 
hytteeierne svarte nei på forespørselen om deltakelse vitende om at anlegget uansett 
ville bli en realitet?

Berikelseskrav går ut på avståelse av økonomiske fordeler som debitor har op-
pebåret – tilegnet seg – ved atferd som er rettsstridig i forhold til kreditor. Her har det 
ikke funnet sted noen formuesforskyvning, men derimot et rettsbrudd som har vist 
seg økonomisk fordelaktig for krenkeren. Ut fra et rettspolitisk ståsted er spørsmålet i 
grove trekk om krenkeren skal tillates å beholde den økonomiske vinningen, eller om 
vinningen bør avstås til krenkede som typisk ikke har lidt økonomisk tap tilsvarende 
aktuell vinning.

I min terminologi er ”berikelseskrav” en samlebetegnelse for ”vederlagskrav” og 
”vinningsavståelseskrav”. Vederlagskrav er betegnelse for krav på rimelig vederlag 
for urettmessig utnyttelse av annen manns ting eller rettighet. Vederlagskrav relaterer 
til økonomiske fordeler i objektiv forstand, og det finnes en rekke lovhjemler for slikt 
krav i immaterialrettslig lovgivning.

Vinningsavståelseskrav betegner krav på avståelse av de økonomiske fordeler 
som krenkeren faktisk har oppebåret. Noe unøyaktig kan man her tale om avståelse 
av nettofortjeneste oppebåret ved rettsbruddet. 

 
Om berikelsesgrunnsetningenPå rettsregelnivået kan det konstateres at vi har 

regler både om restitusjonskrav og berikelseskrav, herunder vederlags- og vinnings-
avståelseskrav. Det er imidlertid gjennomgående tale om sektorielle regler. Dette rei-
ser spørsmål om hvordan man skal vurdere tilfeller som faller utenfor etablerte regler.

Man kunne i slike tilfeller tenke seg anvendelse av den såkalte berikelsesgrunn-
setningen. Under henvisning til bl.a. juridisk teori og utenlandsk rett, kan innholdet 
av denne grunnsetningen beskrives slik: Uberettiget berikelse på annen manns be-
kostning, skal gå tilbake. 
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I norsk rett finner man ikke ett eneste eksempel på at domstolene har klassifisert 
berikelsesgrunnsetningen som rettslig grunnlag for statuering av betalingsplikt. Rett-
stanken som grunnsetningen gir uttrykk for har blitt tillagt argumentasjonskraft, men 
rettsregelen som har blitt lagt til grunn i typetilfeller har blitt formulert annerledes 
enn berikelsesgrunnsetningen.

Et tydelig eksempel på dette, er dommene om restitusjonskrav ved opphør av 
samboerforhold (Rt. 1984 s. 497 og Rt. 2000 s. 1089). I disse dommene har det 
blitt lagt til grunn en ulovfestet regel om restitusjonskrav. Som rettspolitisk begrun-
nelse for denne regelen har Høyesterett vist til restitusjons- og berikelsesprinsipper, 
noe som må kunne leses som en henvisning til rettstanken som kommer til uttrykk i 
berikelsesgrunnsetningen. 

Når det så gjelder selve rettsregelen, gir denne mer veiledning for konkrete tilfel-
ler enn hva berikelsesgrunnsetningen ville ha gjort. Høyesterett har uttalt at restitus-
jonskrav i slike typetilfeller er betinget av tilført økonomisk verdi og et rimelighets-
skjønn. Det interessante er at rasjonaliseringen av dette skjønnet peker hen på vurde-
ringsmomenter som er egnet til å skape relativt stor grad av forutberegnelighet. Blant 
annet har Høyesterett pekt på at det i alminnelighet er en forutsetning at tilført verdi 
ikke er uvesentlig. Dessuten har retten uttalt at det kan fremstå som særlig rimelig å 
tilkjenne krav dersom den aktuelle innsatsen har medført en reell kostnadsbesparelse 
for den påstått betalingspliktige.

Slik jeg ser det, har det lite for seg å diskutere om berikelsesgrunnsetningen utgjør 
en alminnelig regel tilsvarende f.eks. den erstatningsrettslige culparegelen. En viktig 
grunn til dette er at berikelsesgrunnsetningen som alminnelig regel forutsetningsvis 
skal regulere det jeg kaller restitusjonskrav og berikelseskrav. Disse kravstypene er 
knyttet til temmelig ulikartede typetilfeller, og det lar seg neppe gjøre å formulere én 
regel som gir veiledning for begge disse typetilfellene. 

Innsatsen bør heller rettes mot å avklare i hvilken utstrekning rettstanken som er 
uttrykt i berikelsesgrunnsetningen, har kommet til uttrykk på rettsregelnivået. 

Når jeg sier ”rettstanken”, er det litt unøyaktig. Berikelsesgrunnsetningen gir 
nemlig uttrykk for flere rettstanker. To av disse kan beskrives slik: Fordeler som noen 
har oppebåret på	en	annens	bekostning	gjennom	formuesforskyvning, bør gå tilbake. 
Denne rettstanken er selvsagt relatert til restitusjonskrav.

For det andre: Ingen	bør	tillates	å	tjene	på	eget	rettsbrudd, eller kanskje heller: 
fordeler som krenkeren har oppebåret ved rettsbruddet, bør avstås til krenkede. Dette 
er naturlig nok en rettstanke som knytter an til det jeg kaller vederlagskrav og vin-
ningsavståelseskrav (berikelseskrav).

Nærmere om berikelseskrav
Berikelseskrav og det erstatningsrettslige paradigmet

På grunn av tidsbegrensninger er det ikke mulig å gå gjennom hele mitt skriftlige 
innlegg. I fortsettelsen vil jeg derfor utelukkende se nærmere på berikelseskrav, som 
er den kravstypen som i det siste har vært mest omtalt i juridisk teori. Dessuten er det, 
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i alle fall i norsk rett, tegn som tyder på at berikelseskrav er inne i en brytningstid.
Det er viktig å holde erstatningskrav og berikelseskrav fra hverandre. I tråd med 

tradisjonell begrepsbruk definerer jeg erstatningskrav som krav på reparasjon av fak-
tisk negativ effekt i form av økonomisk tap eller ikke-økonomisk skade. Erstatnings-
retten er i hovedsak utviklet på basis av typetilfeller som består i fysisk skade på 
person eller ting. I slike tilfeller av integritetskrenkelser fremstår reparasjon av fak-
tisk negativ effekt som en egnet monetær sanksjon, mens avståelse av økonomiske 
fordeler fremstår som lite relevant. 

Berikelseskrav fremstår derimot som en relevant – og hensiktsmessig – monetær 
sanksjon i tilfeller av ikke-integritetskrenkelser i form av urettmessig utnyttelse av 
ting eller rettighet. Slike krenkelser er egnet til å generere økonomiske fordeler, og 
finner ofte sted nettopp med dette som siktemål. For øvrig er det lett å tenke seg at 
krenkede ikke lider noe økonomisk tap, typisk fordi den urettmessige bruken av hans 
rettighet ikke kommer i konflikt med egen utnyttelse. 

Spørsmålet om berikelseskrav i tilfeller av slike ikke-integritetskrenkelser er med 
andre ord knyttet til typetilfeller som skiller seg ganske klart fra typetilfeller som har 
lagt til grunn for utviklingen av erstatningsretten. Analyse av berikelseskrav innenfor 
det erstatningsrettslige paradigmet kan derfor lett lede til analyse på uriktige pre-
misser. Det er f.eks. neppe treffende å formulere spørsmålet om berikelseskrav som 
et spørsmål om det er grunnlag for å gjøre unntak fra erstatningsrettens tapsvilkår. 
Analysen må skje på basis av anerkjente hensyn som prevensjon og reparasjon, men 
på typetilfellets egne premisser. For å legge best mulig til rette for slik analyse, bør 
berikelseskrav analyseres utenfor det erstatningsrettslige paradigmet.

Vederlagskrav
Spørsmålet om hjemmel for vederlagskrav er i stor grad avklart i norsk rett. Im-
materialrettslovgivningen inneholder en rekke slike hjemler, og i tillegg har Høy-
esterett slått fast at urettmessig utnyttelse av annen manns ting kan gi grunnlag for 
vederlagskrav. 

Etter min mening gir rettskildematerialet tilstrekkelig grunnlag for å hevde at 
det eksisterer en alminnelig regel om vederlagskrav ved urettmessig utnyttelse av 
ting eller rettighet. En slik regel vil ha en supplerende funksjon i forhold til f.eks. 
åndsverkloven § 55, som ikke inneholder hjemmel for vederlagskrav ved urettmessig 
utnyttelse av åndsverk.

Mens hjemmelsspørsmålet er relativt godt avklart, er det en del usikkerhet knyttet 
til utmålingsspørsmålet. Rettspraksis og relevante lovforarbeider synes å bygge på 
vanlig markedspris som en bindende utmålingsforutsetning. Det vil si at vederlags-
kravet skal utmåles til vanlig markedspris for den aktuelle utnyttelsen. 

I et berikelsesrettslig perspektiv har dette prinsippet gode grunner for seg, fordi 
markedsprisen generelt sett betegner krenkerens besparelse ved å gå ulovlig frem. 
Det kan imidlertid diskuteres om ikke dette berikelsesrettslige perspektivet bør sup-
pleres med et preventivt perspektiv om at det bør koste mer å gå ulovlig frem enn hva 
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det koster å gå lovlig frem. En mulig løsning er en regel om at det kan gis et skjønns-
messig, preventivt motivert påslag på beregnet vanlig markedspris. Denne løsningen 
har blitt lagt til grunn i norsk underrettspraksis, mens Høyesterett foreløpig ikke har 
tatt stilling til spørsmålet. 

Vinningsavståelseskrav
Mens det i immaterialrettslovgivningen finnes en rekke hjemler for vederlagskrav, 
finner man kun en hjemmel for vinningsavståelseskrav: åndsverkloven § 55 innehol-
der en regel om vinningsavståelseskrav på objektivt grunnlag. Dessuten finner man 
regler om vinningsavståelseskrav i selskapsloven § 2-23 om overtredelse av konkur-
ranseforbud, og i forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser mv. § 27a.

Tausheten i immaterialrettslovgivningen omkring vinningsavståelseskrav, kan 
nok forstås som uttrykk for et negativt standpunkt til vinningsavståelseskrav på ob-
jektivt grunnlag. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig at det i forbindelse med ved-
takelsen av gjeldende patentlov ble besluttet å oppheve en bestemmelse i patentloven 
av 1910 om vinningsavståelseskrav på objektivt grunnlag. Begrunnelsen den gang 
var at slikt vinningsavståelseskrav kunne bli for tyngende for krenkeren.

Tausheten i lovgivningen kan på den annen side ikke forstås som uttrykk for et 
negativt standpunkt til vinningsavståelseskrav i skyldtilfeller. Vinningsavståelseskrav 
på subjektivt grunnlag har nemlig ikke blitt diskutert i ett eneste lovforarbeid. For 
øvrig viser rettspraksis tydelig at tausheten i immaterialrettslig lovgivning ikke blir 
forstått som et negativt standpunkt til vinningsavståelseskrav på subjektivt grunnlag. 

Det er med andre ord rom for rettsutvikling gjennom rettspraksis.   
I domspraksis er det, etter min mening, en utvikling på gang. Borgarting lag-

mannsrett har i to relativt nye avgjørelser tilkjent vinningsavståelseskrav. I den ene 
av disse ble det tilkjent 12 millioner kroner for patentinngrep. I den andre saken, som 
gjaldt overtredelse av karensklausul, ble det tilkjent 50 000 kroner. 

Denne avgjørelsen ble imidlertid omgjort av Høyesterett i dommen inntatt i Rt. 
2007 s. 871. Uten å ta stilling til hjemmelsspørsmålet, uttalte Høyesterett at vinning-
savståelseskrav i et slikt tilfelle under enhver omstendighet er betinget av kvalifisert 
skyld, og at den påstått betalingspliktige kun hadde utvist simpel uaktsomhet. 

Det gis ingen nærmere begrunnelse for dette kravet om kvalifisert skyld. Muli-
gens mener retten det er begrunnet med et kvalifisert skyldkrav fordi vinningsav-
ståelsesplikt kan bli svært økonomisk tyngende for krenkeren, ettersom fortjenesten 
ved rettsbruddet kan ha blitt forbrukt eller gått tapt på annen måte. Kanskje ser Høy-
esterett det også slik at vinningsavståelseskrav er en monetær sanksjon med pønale 
tilsnitt. Etter min mening taler ingen av disse synspunktene avgjørende for et kva-
lifisert skyldkrav, samtidig som preventive hensyn taler med tyngde for å operere 
med et krav om simpel uaktsomhet. Hensynet til krenkerens økonomiske forhold 
kan bli tilstrekkelig ivaretatt gjennom en lempingsregel. En slik lempingsregel har 
dessuten betydning for vurderingen av kravstypens pønale tilsnitt. Dessuten vil vin-
ningsavståelseskrav tjene reparative hensyn på en måte som gjør at det kan diskuteres 
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hvorvidt det er treffende å snakke om pønalt tilsnitt. Vinningsavståelseskrav er nem-
lig typisk aktuelt i tilfeller hvor rettsbruddet konstituerer overtredelse av det såkalte 
belønningshensynet, f.eks.: Patentvern er begrunnet i hensynet til å sikre oppfinneren 
belønning for egen innsats. Dette hensynet har selvsagt en side til det å hindre at an-
dre utnytter oppfinnerens innsats til egen fordel. Gjennom et vinningsavståelseskrav 
vil dette hensynet så å si bli reparert.

Uten hensyn til disse synspunktene fra Høyesteretts side, og innvendingene mot 
disse, er det klart at dommen i Rt. 2007 s. 871 inneholder elementer som peker frem-
over. I denne sammenheng er det særlig interessant at retten ikke tar et prinsipielt 
standpunkt mot vinningsavståelseskrav, men derimot uttaler at det kan tenkes vin-
ningsavståelseskrav og at dommen i Rt. 1966 s. 305 kan gi støtte til anerkjennelsen 
av slikt krav. I denne dommen fra 1966 ble det lagt til grunn at krenkeren måtte 
avstå provisjon oppebåret ved overtredelse av karensklausul, uten hensyn til at det 
krenkede selskapet ikke ville ha fått det aktuelle oppdraget dersom rettsbruddet ble 
tenkt borte, dvs. uten hensyn til at krenkede ikke hadde lidt økonomisk tap.

Det er som vanlig god grunn for å gå skrittvis frem ved utviklingen av retten på 
ulovfestet område, men jeg ser det slik at det etter hvert kan være begrunnet med en 
eksplisitt anerkjennelse av vinningsavståelseskrav. Et viktig poeng i denne sammen-
heng er at krenkelser i form av urettmessig utnyttelse av ting eller rettighet sjelden 
skjer ved uhell, slik som er tilfellet med integritetskrenkelser. Monetære sanksjoners 
potensial til å virke preventivt er derfor mye større i relasjon til slike ikke-integri-
tetskrenkelser, enn hva det er i relasjon til integritetskrenkelser. Dette potensialet bør 
utnyttes, ikke minst fordi det til grunn for slike ikke-integritetskrenkelser ikke sjelden 
ligger en vurdering av fortjenestemulighetene opp mot mulig erstatningsansvar. 

Her kan man tenke seg en liten næringsdrivende hvis oppfinnelse blir urettmes-
sig utnyttet av et stort oljeselskap. Krenkedes tapspotensial er – sett fra krenkerens 
ståsted – ganske lite, mens fortjenestemulighetene kan være enorme. Erstatningskrav 
er neppe egnet til å virke avskrekkende i slike tilfeller, mens vinningsavståelseskrav 
derimot kan.  

Korreferent: professor, dr. juris Annina H. Persson, Sverige:
Obehörig vinst som grund för betalningskrav
Inledning
Med obehörig vinst avses i regel att någon (A) genom ett visst handlingssätt eller 
genom en viss händelse har tillförts en förmögenhetsrättslig vinst på annans (B:s) be-
kostnad. Eftersom vinsten är obehörig – vinsten saknar rättsgrund – skall den gå åter, 
dvs. ge upphov till en ersättningsrätt för B gentemot A. Vinstregeln kan i vissa fall ha 
sin utgångspunkt från att ingen skall kunna berika sig genom att skada eller begå ett 
brott mot en annan. Genom att sådana kränkningar ger upphov till en ersättningsrätt 
förhindras sådana ”rättsstridiga beteenden”. Vinstregeln förutsätter dock inte i sig 
något klandervärt beteende.
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I svensk rätt är dock huvudregeln att vinster som gjorts på en annans bekostnad 
får behållas. Det brukar därför hävdas att det inte finns någon allmän princip om 
obehörig vinst i svensk rätt. Det finns dock exempel dels i lagstiftningen, dels i pra-
xis där denna princip har tillämpats. Däremot har man i den svenska doktrinen ställt 
sig avvisande mot en sådan. Doktrinen har även varit kritisk mot själva begreppet. 
Lundstedt anför t.ex. att begreppet obehörig vinst visar att jurisprudensen då och då 
har garderobssorg. När den vanliga begreppsdräkten räcker till, talas aldrig om obe-
hörig vinst. Karlgren anför att man kan tänkas försvara vinstregeln med att den har ett 
värde såsom en blankettnorm, dvs. en norm som tillerkänner domstolarna rätt att när 
de önskar och med hänsyn till omständigheterna använda sig av denna resurs utan att 
det finns uttryckligt stöd i lag. Vinstregeln ger då legitimering.   

Sammanfattningsvis är således rättsläget i svensk rätt följande: det anses inte fin-
nas någon allmän princip om obehörig vinst men institutet har förts fram i argumen-
tationen vid avgörande av rättsliga spörsmål. Schultz anför t.ex. att man varit öppen 
till att tillåta obehörig vinst-resonemang i rättspolitiska sammanhang. Det finns även 
spår av vinsträttsliga resonemang i skadeståndsrätten. Ibland har man t.o.m. tillmätt 
obehörig vinst tanken statusen av en separat allmän princip om än med diffusa kon-
turer och svårfångat användningsområde. Frågan är således om rättsläget numera har 
förändrats eller är på väg att förändras. 

I framställningen ”Uberettiget berikelse som grunnlag för betalingskrav” av før-
steamanuensis dr. juris Erik Monsen diskuteras principen obehörig vinst i norsk rätt. 
Ämnet för framställningen behandlar kravtyper som å den ena sidan inte har sin 
grund i ett löfte (avtalsrätt) eller skadeståndsvillkorat handlingssätt (skadeståndsrätt), 
och som å andra sidan utgår från, såsom ett rättsgrundande faktum, att gäldenären har 
berikat sig på någon annans bekostnad. De betalningskrav som behandlas grundar 
sig således både på den förutsättningen, såsom en gemensam negativ egenskap, att 
kravet inte har sin grund i avtalsrätt eller skadeståndsrätt, och den förutsättningen, 
såsom en gemensam positiv egenskap, att gäldenären har berikat sig på någon annans 
bekostnad. 

Författaren skiljer mellan två huvudtyper av krav nämligen 1) s.k. restitutions-
krav som går ut på återgång av ekonomiska värden som ursprungligen tillförts gäl-
denären av borgenären, och 2) s.k. berikelseskrav, som går ut på gäldenären avstår 
från ekonomiska fördelar som vederbörande erhållit genom sitt handlingssätt som 
varit rättsstridigt i förhållande till borgenären.

Enligt författarens mening finns det behov av en systematisk och separat analys 
av dessa två krav. Skälen för en sådan analys har sammanfattats i sex teser. 

Monsens första tes är att en sådan systematisk behandling kan ha en positiv effekt 
på rättsutvecklingen.

Den andra tesen är att vinstregeln (berikelsegrundsatsen) kan ha en rättssystema-
tiserande funktion.

Den tredje tesen är att det nödvändigt ur ett analytiskt och pedagogiskt perspektiv 
att gruppera nämnda kravtyper i två huvudgrupper.
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Den fjärde tesen är att rättskällematerialet ger underlag för att det i norsk rätt 
existerar en allmän regel om restitutionskrav.

Den femte tesen är att det s.k. vederlagskravet (se strax nedan) skall som utgång-
spunkt fastställas till vanligt marknadspris för utnyttjandet.

Den sjätte tesen är att det finns anledning, i alla fall på immaterialrättens område, 
för att tillämpa en icke-lagfäst regel om s.k. vinstavståelsekrav (se strax nedan). 

I den här framställningen skall dessa sex teser analyseras från ett svenskt perspek-
tiv. Dessförinnan måste emellertid klargöras vad som innefattas i dessa två huvudty-
per av krav.    

2. Restitutionskrav och berikelsekrav – ett terminologiskt spörsmål 
2.1 Inledning
Rättsinstitutet obehörig vinst har i olika rättssystem fått ett skiftande innehåll och bär 
således särdrag för varje särskilt land. I många rättsordningar t.ex. tysk rätt, är principen 
om obehörig vinst att betrakta som en rättsregel. Det bör jämföras med det som i en-
gelsk rätt brukar benämnas ”the Law of Restitution”. Här är det inte fråga om rättsreg-
ler, utan om vissa fall av ersättningsskyldighet – restitution – sammanförda under be-
teckningen obehörig vinst såsom grund för vissa rättsföljder. Hellner anför att i svensk 
rätt tillämpas i viss utsträckning regler som överensstämmer med dem som i utländsk 
rätt brukar betecknas som vinstregler eller som i varje fall med fog kan betecknas som 
regler om obehörig vinst. Endast en del av dessa är emellertid att betrakta som vinst-
regler. De regler som får anses motsvara vad som inom utländsk rätt anses utgöra regler 
om obehörig vinst uppfattas knappast på detta sätt av svenska jurister. Ersättningskrav 
som grundar sig på vinstberäkning behandlas istället inom skadeståndsrätten. 

Enligt Karlgren har rättsinstitutet obehörig vinst tillämpats och diskuterats inom 
tre områden i nordisk doktrin och rättspraxis. Det första området omfattar utomobli-
gatoriska fall då någon, A, utan stöd av lag eller annan rättshandling, tillgodogör sig 
eller utnyttjar i god tro vad som tillhör annan, B, eller vartill B innehar en rättighet av 
sakrättslig eller därmed jämförlig art. Som exempel kan nämnas situationen att någon 
utan lov nyttjar vad som tillhör annan.

Det andra området omfattar fall då vid återgång av avtal en part (A) inte kan 
fullgöra den skyldigheten att återbära egendomen in natura som åligger honom gen-
temot den andra parten (B). A har nämligen förfogat över den egendom han på grund 
av avtalets återgång ska återställa, och B gör nu mot A gällande ett ersättningskrav 
avseende A:s obehöriga vinst.

Återgången grundas i den här situationen på hävning enligt kontraktsbrottsregler 
eller att avtalet är ogiltigt eller overksamt. Som exempel kan nämnas situationen när 
ett köp har fullgjorts av en omyndig varför köpet är ogiltigt. Om förvärvaren i ett 
sådant fall redan förfogat över egendomen, kan han bli ersättningsskyldig för värdet 
av den egendom varöver han förfogat.

Det tredje området kännetecknas av fall där A utan stöd av avtal eller annan rätts-
handling förbättrat B:s egendom eller annars gjort förmögenhetsuppoffring som varit 
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B till nytta. A riktar i anledning därav ersättningskrav mot B avseende dennes obe-
höriga vinst. En person (A) har t.ex. reparerat någon (B) annans bil eller släckt en 
eldsvåda på B:s fastighet, varvid A nu kräver ersättning av B.

Ersättningsskyldighet som inträder på annan grund än genom avtal eller ska-
degörande handling kan sammanfattningsvis sägas utgöras av en brokig flora av 1) 
rättsregler, 2) principer som grund för vissa rättsföljder, 3) en struktur för ett rättsom-
råde eller, 4) en egen rättslig disciplin. 

Monsen argumenterar för att den nordiska rätten bör följa utvecklingen i tysk 
och engelsk rätt där rättsområdet – Law of Restitution/Law of Unjust Enrichment 
respektive Bereichungsrecht – innefattas i en egen rättslig disciplin. Systematise-
ringen av rättsområdet – en uppdelning i restitutionskrav och berikelsekrav - som 
återfinns inom dels tysk rätt, dels Principles of European law, Unjustified enrichment 
(PEUE), bör uppmana till rättssystematiskt nytänkande i nordiskt rätt. Monsen anför 
att det finns goda skäl till utveckling av en ny rättsdisciplin i norsk avtalsrätt, motsva-
rande Law of Restitution, även om man bortser från europeiseringen genom PEUE. 
För närvarande finns dock ingen allmän princip om obehörig vinst i norsk rätt. Den 
norska doktrinen har i likhet med den svenska dessutom varit negativt inställd till 
institutet. Det har därför inte varit särskilt vanligt att diskutera vinstregeln även om 
det dock har gjorts på senare tid. 

Monsen skiljer emellertid mellan två huvudtyper av krav. För det första s.k. re-
stitutionskrav (även benämnt kvasi-kontrakträttsliga krav eftersom de tangerar av-
talsrättsliga betalningskrav). Här avses t.ex. återbetalningskrav som grundar sig på 
condictio indebiti eller negotiorum gestio. För det andra behandlar Monsen berikel-
seskrav, som går ut på avstående av ekonomiska fördelar som gäldenären har tilläg-
nat sig genom ett handlingssätt som är rättsstridigt i förhållande till borgenären. S.k. 
berikelsekrav (även benämnt kvasi-delikträttsliga krav eftersom både berikelsekravet 
och skadeståndskravet är betingat av ett brott) kan indelas i två undergrupper, nämli-
gen vederlagskrav och vinningavståelsekrav. Med vederlagskrav avses krav på skä-
ligt vederlag för orättmätigt utnyttjande av annans egendom/rättighet, utan hänsyn 
till att borgenären åsamkats en ekonomisk förlust och utan hänsyn till om gäldenären 
har erhållit en vinst vid utnyttjandet. Med vinningsavståelsekrav avses däremot att 
gäldenären får avstå vinsten som denne erhållit genom den rättsstridiga handlingen 
mot borgenären. 

Monsen anför att det inte finns någon etablerad terminologi för de undersökta 
kravtyperna. Den nordiska doktrinen har använt olika beteckningar för dessa. Skä-
let är enligt författarens mening att det till stor del kan skyllas på att berikelse som 
rättskapande faktum i liten grad har varit föremål för en systematisk behandling i 
juridisk teori. 

I svensk rätt har det funnits systematiska framställningar där vissa fall av ersätt-
ningsskyldighet förts samman under begreppet obehörig vinst. Emellertid har sådana 
framställningar blivit kritiserade. Lejman anför t.ex. att termen obehörig vinst är allt-
för diffus och missvisande såsom syftande mot en större grupp av fall, som inte har 
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mycket gemensamt.  Att använda obehörig vinst som en rubrik vid en diskussion av 
vissa sinsemellan rätt olikartade fall kan föranleda misstag och oriktiga slutsatser 
rörande de rättsföljder som de likartade fallen kan ge upphov till. Vidare har nog 
berikelse som rättsskapande faktum diskuterats, men genom att doktrinen varit så 
påfallande avogt inställda mot regeln om obehörig vinst har diskussionen avstan-
nat. Istället för att diskutera och försöka systematisera berikelse som ett rättskapande 
faktum har man istället analyserat och systematiserat skadeståndsrättsliga principer 
och regler. Begreppet obehörig vinst har möjligtvis i brist på annat använts såsom 
en lämplig nödfallsutväg. Dessutom bör nämnas att redan bruket av termen rättsstri-
dighet såsom grund för ersättningsskyldighet har utlöst starka känslor i svensk rätt. 
De försök som gjorts för att försöka bestämma begreppet rättsstridighet har lett till 
en hetsig polemik mellan företrädare för olika åsikter.  Det har därför varit vanligt att 
undvika denna term i svensk rätt. 

Monsen menar att det är nödvändigt ur ett analytiskt och pedagogiskt perspektiv 
att gruppera nämnda kravtyper i två huvudgrupper (tes 3). Den utgångspunkten är 
mycket intressant. 

Rättsområdet skulle bli synliggjort som ett eget område skilt från avtalsrätten 
och skadeståndsrätten. Argument från avtalsrätten skulle kunna hämtas när det gäl-
ler spörsmål avseende restitutionskrav respektive skadeståndsrätten när det gäller 
spörsmål om berikelsekrav. Rättsområdet skulle därmed kunna systematiseras som 
en egen disciplin, där rättsområdet skulle inta en mellanposition mellan de två nyss 
nämnda. Det som talar för det är att rättsinstitutet obehörig vinst inte riktigt hör till 
obligationsrätten, trots att vinstregeln i och för sig kan sägas ge upphov till ett ob-
ligationsrättsligt anspråk. Rättsinstitutet hör inte heller till den utomobligatoriska 
skadeståndsrätten, även om den i och för sig kan aktualiseras inom ramen för en ska-
deståndsrättslig prövning. Den hör inte hemma i sakrätten trots att vinstersättningen 
ibland aktualiseras vid sakrättsliga bedömningar. Vidare är vinstersättning i allmän-
het subsidiär till sin karaktär. Ersättningen utgår bara om det inte finns andra sank-
tioner av mer primärt slag såsom t.ex. skadestånd. Begreppet obehörig vinst skulle 
därmed kunna användas som en övergripande term – ett paraply - under vilket de två 
delområdena skulle placeras för att sedan kunna uppdelas i ytterligare undergrupper. 
Vinstregeln skulle således få en rättssystematiserande funktion (tes 2). Med tanke på 
hur diskussionen varit i svensk rätt finns det dock anledning att fråga sig om det inte 
finns fler eller andra sätt att gruppera dessa krav. Systematiken får sägas vara under-
ställd frågan hur dessa situationer skall hanteras rättsligt.   

2.2 Condictio indebiti
Som ovan nämnts avses med s.k. restitutionskrav (även benämnt kvasi-kontrakträtts-
liga krav)  t.ex. återbetalningskrav som grundar sig på condictio indebiti, negotio-
rum gestio eller ett regresskrav. I norsk rätt finns det såväl lagfästa som icke-lag-
fästa regler för restitutionskrav i sådana situationer. Monsen anför att när det gäller 
condictio indebiti är det en förutsättning för återkravsrätten att det har inträffat en 



427Uberettiget berigelse (obehörig vinst) som grundlag for betalingskrav

förmögenhetsförskjutning från borgenären till gäldenären eller med andra ord att gäl-
denären har berikat sig på borgenärens bekostnad.

Frågan är dock vad som gäller i svensk rätt? För det första bör noteras att de av 
Monsen anförda lagfästa reglerna för återgångskrav inte ser detsamma ut i svensk 
som i norsk rätt. När det gäller condictio indebiti finns ingen särskild lagregel härom. 
Huvudregeln är dock att den som av misstag gör en betalning har rätt att kräva den 
åter, såvida inte betalningen framstår som en disposition från betalarens sida eller 
den mottagande i god tro inrättat sig efter betalningen. Det är således inte säkert 
att en återgång av betalningen alltid skall ske. I rättspraxis har utgången i ett antal 
fall nämligen blivit att mottagaren har fått behålla pengarna. Utgångspunkten för 
condictio indebiti är i flera rättsordningar förbunden med läran om obehörig vinst. I 
den svenska doktrinen har dock Hellner anfört att regeln om condictio indebiti står 
på egna ben i svensk rätt. Regeln stödjer sig på ett stort antal rättsfall. Enligt Hellner 
behöver condictio indebiti inte stöd av vare sig läran om obehörig vinst … kvasi-
kontrakt… eller någon annan av de konstruktioner som förekommer. Sådana moti-
veringar har anförts men de har i allmänt förkastats som onödiga och missvisande. 
Monsen å sin sida anför att läran om condictio indebiti har sin grund i vinstregeln. 
Lärans mål är att utjämna förmögenhetsförskjutningar. Därmed kan man tala om re-
stitution och orättmätig berikelse. Vid condictio indebiti är det klart att det skett en 
förmögenhetsförskjutning mellan parterna. Det finns ett samband mellan den drab-
bades förlust och den vinst som den andra parten gjort. Det innebär å andra sidan 
inte att A:s vinst exakt motsvarar B:s förlust för att ersättningen skall omfatta hela 
A:s vinst. Är då den vinst som A (betalningsmottagaren) gör obehörig? Den frågande 
skulle kunna besvaras jakande, dvs. betalningsmottagaren gör en obehörig vinst om 
han får behålla det som mottagits. Frågan skulle också kunna bevaras nekande, dvs. 
om inte den underliggande förmögenhetsskjutningen, som gör det möjligt att tala om 
vinst, är obehörig, är inte heller vinsten obehörig. När det gäller förhållandet mellan 
själva förmögenhetsförskjutningen och ett eventuellt klandervärt beteende kan kon-
stateras att i allmänhet krävs inte nödvändigtvis ett klandervärt beteende för att en 
ersättningsskyldighet skall uppstå. Förmögenhetsförskjutningen kan mycket väl vara 
obehörig, dvs. icke erkänd av rättsordningen, utan att någon har varit vårdslös. Ett 
fall av condictio indebiti kan sålunda uppstå utan att någon – vare sig betalningsmot-
tagaren eller utbetalaren – varit vårdslös.

När det gäller förhållandet mellan reglerna om obehörig vinst och condictio inde-
biti kan rättsläget illustreras genom NJA 1999 s. 575. 

Där hade en bank utfört en betalning med ett betydande belopp för en kunds 
räkning, under felaktigt antagande att det på kundens konto i banken fanns medel 
som täckte betalningen. Betalningsmottagaren tog emot beloppet i god tro men in-
nan detta disponerats underrättats av banken att den hade blivit utsatt för bedrägeri. 
Frågan i målet var dock om betalningsmottagaren var skyldig att återbära beloppet 
med hänsyn till bl.a. reglerna om condictio indebiti. HD ogillade bankens talan och 
anförde om principerna beträffande condictio indebiti att dessa ”principer tar sikte på 
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fall när någon erlägger betalning till annan under det felaktiga antagandet att han är 
skyldig denne beloppet eller när en gäldenär erlägger ett större belopp än den verkliga 
skulden. Huvudregeln har då sedan gammalt ansetts vara att den betalande har rätt att 
kräva tillbaka det för mycket erlagda, men avvägningen av vid de motstående intres-
sen som gör sig gällande har lett till åtskilliga modifikationer, särskilt för fall då den 
som tagit emot betalningen har varit i god tro och förbrukat det uppburna beloppet el-
ler annars inrättat sig efter betalningen. Avgörande för om betalningsmottagaren skall 
anses vara skyldig att återbetala det uppburna beloppet i en situation av detta slag 
bör vara om omständigheterna är sådana att skäl av samma art som de som ligger till 
grund för återkravsrätt vid traditionella condictio indebiti-situationer är för handen. 
Ett av de huvudargument som har brukat åberopas för den principiella återkravsrätten 
vid traditionella condictio indebiti- situationer är att det, om betalningsmottagaren 
får behålla vad han uppburit, uppkommer en förmögenhetsförskjutning till hans för-
mån utan rättsgrund; han gör en obehörig vinst. I den situationen som nu diskuteras 
uppkommer typiskt sett inte någon sådan obehörig vinst för betalningsmottagaren, 
som ju förutsätts ha fått betalt för en giltig fordran. Omständigheterna kan emellertid 
vara sådana att gäldenären saknar betalningsförmåga och att borgenären, före den 
betalning som tredje man gjort av misstag, betraktat fordringen som värdelös, och 
situationen kan i så fall i detta avseende sägas vara näraliggande den som föreligger 
vid traditionella condictio indebeti-fall”. I det aktuella fallet hade inte någon närmare 
utredning lagts fram i fråga om betalningsmottagarens betalningsförmåga. Underlag 
saknades alltså för att på sådan grund tillämpa principen om återkravsrätt. HD dis-
kuterade även betydelsen av att banken hade bättre möjligheter än betalningsmotta-
garen att överblicka och bedöma de förhållanden som inverkat på betalningen, bety-
delsen huruvida den ene eller den andre av parterna hade förfarit oaktsamt i samband 
med betalningen och det allmänna intresset av trygghet i omsättningen. Även dessa 
förhållanden talade mot att betalningen skulle återgå. 

2.3 Negotiorum gestio
I svensk rätt är uppfattningen den att en huvudman genom allmänna regler om nego-
tiorum gestio kan bli betalningsskyldig mot gestor. I vissa fall skulle således gestor 
kunna kräva vederlag (eller med andra ord lön) för sin tjänst. Å andra sidan finns 
inget rättsfall, som stödjer den ståndpunkten. Det saknas således ett fall där gestor har 
tilldömts kostnadsersättning för en tjänst utan uppdrag. Svensk rätt får sålunda anses 
ha en restriktiv inställning till att ge gestor ersättning för utfört arbete i den nämnda 
situationen. Ersättning har möjligtvis kunnat utgå om åtgärden varit nödvändig, tid 
för inhämtande av samtycke har inte funnits (s.k. fara i dröjsmål) och den som skall 
ge samtycke har inte kunnat ge detta. Resultatet för åtgärden behöver dock inte vara 
lyckat för att gestor skall ha rätt till ersättning. 

   När det gäller förhållandet mellan reglerna om obehörig vinst och negotiorum 
gestio är uppfattningen den att det sistnämnda institutet är ett undantag från principen 
att den som utan anmodan blandar sig i andras angelägenheter blir utan ersättning. 
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Hellner anför t.ex. att det är utan vidare klart, att någon allmän princip inte kan gälla, 
innebärande ”att den som av egen drift gjort en förmögenhetsuppoffring för en annan 
skall vara berättigad till ersättning därför. En sådan princip skulle medföra, att vem 
som helst kunde pålägga en annan ersättningsskyldighet genom sin ensidiga hand-
ling”. Resultatet skulle i så fall bli att den vinnande inte själv fick bestämma hur hans 
förmögenhetstillgångar skulle disponeras. 

Vad gäller då om någon tillgodogör sig annans egendom utan att vederlag be-
tingats? Den som tillgodogör sig annans egendom kan anses vara skyldig att utge 
kontraktsmässigt vederlag härför eftersom i tillgodogörandet kan intolkas ett löfte 
om att utge sådant vederlag. Grunden för denna regel är dock omdiskuterad. Intres-
sant i sammanhanget är att den här typen av rättsförhållanden behandlas systematiskt 
under s.k. kvasikontrakt. De är sålunda att jämställa med kontraktsförhållanden och 
följer således kontraktsregler.  Enligt Karlgren kan man i vissa fall där regeln om obe-
hörig vinst skulle tyckas användbar via kvasi-kontraktuella regler komma till ett så-
dant ansvar att vinstregeln blir obehövlig. Det finns emellertid situationer där någon 
tillgodogör sig annans egendom eller prestation utan att en sådan påföljd  inträder. I 
doktrinen har anförts att dessa fall endast med hjälp av obehörig vinst kan lösas med 
ett tillfredställande resultat. Ersättningsskyldigheten i det sistnämnda fallet skulle så-
lunda utformas som en skyldighet att utgiva obehörig vinst. 

2.4 Sammanfattande slutsatser om restitutionskrav 
En av Monsens teser (tes 1) är att en systematisk behandling av kravtyperna kan ha en 
positiv effekt på rättsutvecklingen. En sådan behandling kan bidra till större kunskap 
om omfånget och innehållet i dessa kravtyper. Innebär tesen således att genom att 
sammanföra kravreglerna i systematiskt hänseende, kan man lättare fastställa vilken 
omständighet som är bestämmande för ersättningsskyldigheten? Om man jämför med 
rättsinstituten condictio indebiti och negotiorum gestio kan konstateras att utrymmet 
för att tillämpa dem är relativt begränsat. Den systematisering för ersättningskrav 
som gjorts i samband med kartläggandet av dessa institut har möjligtvis bidragit till 
att det blivit lättare att fastställa återkravsrätten respektive ersättningsskyldigheten. 
Har systematiseringen emellertid gjort att rättsinstituten utvecklats eller utvidgats? 
Den frågan kan besvaras nekande. Snarare har den visat på en restriktiv inställning 
till dessa rättsinstitut, vilket talar för att det inte torde vara möjligt att utvidga dem 
utan stöd av lag. Jag ställer mig vidare tveksam till Monsens fjärde tes, nämligen att 
det finns tillräckligt med material i de svenska rättskällorna för att konkludera att det 
i svensk rätt existerar en allmän regel om s.k. restitutionskrav. Snarare är rättsläget 
det omvända. Visserligen är huvudregeln den att den som inte är berättigad till t.ex. 
en betalning skall återbetala den, men rättspraxis visar dock att vid condictio indebiti 
har mottagaren fått behålla det mottagna. Vid negotiorum gestio har ingen gestor 
tilldömts kostnadsersättning för en tjänst utan uppdrag. Huvudregeln har i praktiken 
snarare blivit ett undantag. Jag är dock benägen att hålla med Monsen att en systema-
tisk behandling av rättsinstituten som omfattas av definitionen restitutionskrav kan 
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bidra till en tydligare avgränsning mot avtalsrätten och skadeståndsrätten. Då måste 
man dock inom t.ex. den juridiska doktrinen vara överens hur obehöriga förfoganden 
över annans egendom i grova drag skall systematiseras.

3. Kvasi-delikträttsliga krav
3.1 Inledning
Med berikelsekrav avses som ovan nämnts krav, som går ut på avstående av eko-
nomiska fördelar som gäldenären har tillägnat sig genom ett handlingssätt som är 
rättsstridigt i förhållande till borgenären. S.k. berikelsekrav (även benämnt kvasi-
delikträttsliga krav) kan indelas i två undergrupper, nämligen vederlagskrav och vin-
ningavståelsekrav. Med vederlagskrav avses krav på skäligt vederlag för orättmätigt 
utnyttjande av annans egendom/rättighet, utan hänsyn till att borgenären åsamkats en 
ekonomisk förlust och utan hänsyn till om gäldenären har erhållit en vinst vid utnyt-
tjandet. Med vinningsavståelsekrav avses däremot att gäldenären får avstå vinsten 
som denne erhållit genom den rättsstridiga handlingen till borgenären. 

Som ovan nämnts finns det fall där någon tillgodogör sig annans egendom utan att 
vederlag betingats. Ibland kan den som tillgodogör sig annans egendom vara skyldig att 
utge kontraktsmässigt vederlag. Det finns emellertid situationer där någon tillgodogör 
sig annans egendom eller prestation utan att en sådan påföljd inträder. Frågan är då hur 
det obehöriga förfogandet gått till.  Hur har den som förfogar över egendomen fått hand 
av den? Grundas förfogandet på ett avtal som ingåtts med annan än ägaren eller kanske 
föreligger inget avtal alls? Har den som förfogat över egendomen varit i ond respektive 
god tro? I den här situationen kan sakrättsliga regler, dvs. godtrosförvärvsreglerna lösa 
situationen. Utgångspunkten för beräkning av värdeersättning i vindikationsfall är att 
ersättningen skall svara mot egendomens fulla värde. Vilken metod som skall användas 
vid fastställandet av detta värde kan emellertid inte generellt anges. Om det inte skulle 
vara aktuellt att tillämpa sakrättsliga regler kan man fråga sig hur ersättningsanspråket 
annars skall bestämmas. Det ansvarsgrundande beteendet kan medföra ersättningsskyl-
dighet i enlighet med tre olika synsätt på ersättning, nämligen som 1) vinstersättning, 
eller 2) som skadestånd eller 3) som värdeersättning. I doktrinen föreslås olika lös-
ningar beroende på utgångspunkten. Vid beräkning av t.ex. skadestånd kan man utgå 
från ägarens krav på ersättning för godsets värde, där det kan vara fråga om återanskaff-
ningsvärdet, avkastningsvärdet eller försäljningsvärdet. 

Monsen anför att i doktrinen har man varit överens om att skadeståndsrätten inte 
har varit tillräckligt effektiv på t.ex. immaterialrättens område. I norsk utgår därför ve-
derlagskrav vid utnyttjande av annans immaterialrätt. Genom att utvecklingen i norsk 
rätt går i riktning mot att tillerkänna vederlagskrav i flera olika situationer frågar sig 
Monsen om inte de lagfästa och de icke-lagfästa reglerna kan ge uttryck för en allmän 
regel om vederlagskrav vid orättmätigt utnyttjande av annans ting eller rättighet. En av 
Monsens teser (tes 5) är att vederlagskravet då skall fastställas till ett vanligt marknads-
pris för utnyttjandet. Författaren anför vidare (tes 6) att i alla fall på immaterialrättens 
område finns det anledning att tillämpa en icke-lagfäst regel om vinningsavståelsekrav.
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I svensk rätt finns ett lagfäst vederlagskrav vid utnyttjande av annans immate-
rialrätt. Den immateriella lagstiftningen är dock speciell. Frågan är således om det 
går att tillämpa särreglerade immaterialrättsliga regler på andra delar av förmögen-
hetsrättens område. Hellner anför att det slag av vinst, som är en förutsättning för 
att ersättning skall utgå enligt den immaterialrättsliga lagstiftningen har endast liten 
likhet med andra vinstregler, t.ex. HB 18:3. Analogier från den immaterialrättsliga 
lagstiftningen bör således ske med försiktighet.

Sker t.ex. ett upphovsrättsintrång kan åtgärden utlösa bl.a. ersättningsskyl-
dighet för intrångsgöraren gentemot upphovsmannen. Ersättningsskyldigheten kan 
förekomma i två former, nämligen dels genom skäligt vederlag med stöd av 54 § 
1 st. och 4 st., dels genom skadestånd med stöd av 54 § 2-3 st. lag (1960:729 om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). I 54 § 1 st. URL framkom-
mer att den som i strid mot URL eller mot föreskrift i 41 § 2 st. nämnda lag utnyt-
tjar ett verk, skall till upphovsmannen eller hans rättsinnehavare betala ersättning 
utgörande skäligt vederlag för utnyttjande. Betalningsansvaret är strikt, dvs. det 
förutsätter varken uppsåt eller oaktsamhet av intrångsgöraren. Det skäliga vederla-
get skall motsvara marknadsmässig ersättning, dvs. ersättningen skall bestämmas 
till det belopp som motsvarar vad som skulle ha utgått om en licens hade upplåtits. 
Upphovsmannen skall styrka vederlagets storlek. Kan full bevisning om beloppet 
inte alls eller endast med svårighet föras, får rätten vid en tvist uppskatta veder-
laget till ett skäligt belopp, jfr 35 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740), RB. Sker 
upphovsrättsintrånget uppsåtligen eller av oaktsamhet, skall ersättning även utgå 
för annan förlust än uteblivet vederlag, liksom för lidande eller annat förfång, 54 
§ 2 st. Upphovsmannen kan med stöd av nämnda bestämmelse därmed begära er-
sättning för dels ekonomisk skada i form av avsättningsförluster, marknadsskador 
samt interna förluster, dels icke-ekonomisk skada, dvs. ersättning för ideell skada. 
Upphovsmannen skall såsom vid beräkning av skäligt vederlag styrka skadans stor-
lek. Om inte full bevisning kan föras om skadans storlek eller det endast kan ske 
med svårighet skall domstolen liksom vid beräkning av skäligt vederlag uppskatta 
skadan till ett skäligt belopp, jfr 35 kap. 5 § RB. 

Av det anförda kan konstateras att det snarare är fråga om olika typer av skade-
ståndsrättsliga sanktioner vid den här typen av kränkningar än om en särskild kate-
gori av sanktioner utanför det nämnda områdets ramar. Hur förhållandet mellan t.ex. 
skadestånd och ersättning beräknad efter intrångsgörarens vinst skall gestaltas får 
nog anses oklart. Vinstersättningen kan ju ses som endast ett förstärkt eller subsidiärt 
skadestånd. Det kan också som Monsen uttrycker det vara så att skadestånd går ut på 
reparation av en faktiskt negativ effekt - en skada - å den skadelidandens sida, medan 
vinstersättning (berikelse) går ut på ett avstående av en positiv effekt, - ekonomisk 
vinning – på intrångsgörarens sida. Vidare kan anföras att vinstresonemang ibland 
används som en metod för beräkning av en ersättningsomfattning utan att ersättnin-
gen i sig betrakta som en vinstersättning. Det har också använts som en rättspolitisk 
motivering för en lösning.
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I svensk rätt kan frågan om det finns en allmän regel om vederlagskrav vid orätt-
mätigt utnyttjande av annans ting eller rättighet bevaras jakande. I doktrinen framgår 
att om någon tillgodogjort sig av annan utgiven prestation och inte anses skyldig att 
utgiva kontraktsmässigt vederlag, skyddas den presterande av allmänna principer om 
förfogande över annans egendom. Dessa principer får anses ge ett ganska starkt skydd 
åt ägaren både med hänsyn till ersättningsbeloppets beräkning och i fråga om skydd 
mot misstag från den förfogandes sida om att egendomen tillhörde honom. Det finns 
dock fall, där reglerna om förfogande över annans egendom inte lämnar något skydd, 
nämligen då en person tillgodogjort sig arbetsprestation från annan. I sådana fall kan ett 
tillfredställande resultat kanske lösas med hjälp av reglerna om obehörig vinst. 

Vid nyttjande av annans egendom finns exempel i praxis hur man bestämt skade-
stånd genom vinstberäkningar. 

I NJA 1993 s. 13 hade en underhyresgäst, efter det att ett lokalhyresavtal hade up-
phört, kvarstannat i lokalerna. Något avtal mellan fastighetsägaren och underhyres-
gästen fanns inte. Fastighetsägaren gjorde gällande att underhyresgästen hade gjort 
sig skyldig till brott genom att stanna kvar i lokalerna utan det fanns något avtal 
därom mellan parterna. Därmed var underhyresgästen skyldig att utge skadestånd till 
fastighetsägaren. HD fann dock att underhyresgästen inte hade begått de påstådda 
brotten, varför fastighetsägarens yrkande om skadestånd inte kunde bifallas. Emel-
lertid hade underhyresgästen utan stöd i avtal nyttjat fastighetsägarens lokaler. Med 
hänsyn härtill var underhyresgästen skyldighet att ersätta fastighetsägaren motsva-
rande skälig hyra. 

I NJA 2007 s. 519 hade ett konkursbo använt en hyreslokal efter det att kon-
kursgäldenärens hyresavtal hade upphört att gälla. Konkursförvaltaren hade med-
delat hyresvärden att boet inte avsåg att inträda i avtalet. Hyresavtalet sades då upp 
till omedelbart upphörande den 5 september 2003, men konkursboet avflyttade först 
från lokalen den 5 november 2003. Frågan i målet var om boet hade ådragit sig mas-
saansvar för hyresvärdens fordran på ersättning motsvarade skälig hyra för nyttjandet 
av lokalen eller om hyresvärdens fordran skulle utgå som skadestånd ur konkursboet. 
HD anförde att ”situationen var likartad den som förelåg i rättsfallet NJA 1993 s. 
13. I det rättsfallet slog HD fast att den som använde en lokal utan avtalsstöd skulle 
utge ersättning motsvarande skälig hyra för nyttjandet. Utgången får antas närmast 
ha grundats på allmänna förmögenhetsrättsliga principer om obehörig vinst”. Genom 
att nyttja lokalen efter det att hyresrätten hade upphört hade konkursboet undandragit 
fastighetsvärden att själv använda lokalen. I ett sådant fall uppkommer ersättnings-
skyldighet oberoende av avtalsförpliktelser och förutsätter inte heller att skada har 
vållats genom brott. Eftersom grunden för hyresvärdens fordran hade uppkommit 
efter konkursutbrottet utgjorde den en massafordran.

3.2 Sammanfattande slutsatser om berikelsekrav 
I svensk rätt finns i likhet med norsk rätt en allmän regel om vederlagskrav vid orätt-
mätigt utnyttjande av annans ting eller rättighet. Det finns vidare stöd i de svenska 
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rättskällorna för att s.k. vederlagskravet skall fastställas till vanligt marknadspris för 
utnyttjandet (tes 5). När det gäller vinningavståelse anför Monsen att diskussioner 
huruvida vinstregeln utgör en allmän grund för betalningskrav såsom culparegeln 
utgör en allmän regel för skadeståndsplikt är ett passerat stadium. Han anför vidare 
att det är olämpligt att klassificera principen om obehörig vinst som en regel som 
inte ger annan ledning vid rättstillämpningen än att det kan krävas återgång av tillfört 
värde och avståelse av tillägnat värde. En rättstillämpning som består i deduktion 
från en så pass vag regel vill inte ge förutsebarhet. Monsens uppfattning i den här de-
len stämmer väl överens med uppfattningen i den svenska doktrinen. Frågan är dock 
enligt Monsen om formuleringen obehörig berikelse på annans bekostnad ger så pass 
säker vägledning vid den konkreta rättstillämpningen att det är lämpligt att beteckna 
den som en allmän regel. Som jag uppfattar det besvarar han den frågan nekande. Det 
är troligtvis inte möjligt att hitta en formulering som ger någorlunda säker vägledning 
för både restitutionskrav och berikelsekrav. Det gäller särskilt som det i det ena fallet 
är det tal om förmögenhetsförskjutning utan att det är rättsstridigt, och i det andra 
fallet handlar det om avstående av värde som tillägnats på ett rättsstridigt sätt utan att 
det är fråga om en förmögenhets- förskjutning. Det är en slutsats som jag kan ansluta 
mig till. Vidare ställer mig bakom slutsatsen om att det finns en icke-lagfäst regel om 
s.k. vinstavståelsekrav på immaterialrättens område. I svensk rätt är det så kallade ci-
vilrättsliga sanktionsdirektivet (2004/48/EG) gällande på immaterialrättens område. 
I artikel 13 anges som en av alternativa beräkningsgrunder för skadestånd vid im-
materialrättsintrång intrångsgörarens otillbörliga vinst. Det finns dessutom exempel 
i underrättspraxis där svenska domstolar har tillämpat en sådan beräkningsgrund.

4. Avslutning
Monsen har kastat ljus över ett mycket komplicerat och omdiskuterat ämne. Hans 
artikel väcker intresse och stimulerar verkligen till diskussion. Författaren framför 
nya idéer vid sidan av en grundlig analys av problemen. Jag är benägen att hålla med 
Monsen att det krävs nytänkande inom svensk doktrin när det gäller begreppet obe-
hörig vinst. Rättsinstitutet har lyst med sin frånvaro i svensk rätt, vilket naturligtvis 
hänger samman med arvet från Uppsalaskolan, men särskilt arvet från Jan Hellner. 
Doktrinens negativa uppfattning över vinstinstitutet har hämmat den rättsvetenska-
pliga diskursen sedan 1950-talet. Kanske är tiden mogen för ett utveckla och inrätta 
en ny rättsdisciplin i ämnet. Några vita fläckar inom rättsordningen skulle därmed 
effektivt fyllas ut.   

Debatleder: professor, dr.juris Viggo Hagstrøm, Norge:
Ja, mange takk til Annina Persson.  Da åpner vi debatten og vi har noen forhåndspå-
meldte, men deretter er ordet fritt. Vi tenkte at etter denne relativt sterke norske og 
svenske innslag så er det naturlig å åpne for Danmark, og den første her er professor 
Palle Bo Madsen fra Århus. Vær så god.
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Professor Palle Bo Madsen, Danmark:
Mit navn er Palle Bo Madsen. Jeg kommer fra Aarhus Universitet. Jeg er blevet bedt 
om at forholde mig til noget af det, der er blevet sagt. Jeg vil først gerne takke refe-
renten for et særdeles tankevækkende og givtigt indlæg, både det skriftlige og mundt-
lige. Det har sat tanker i gang i hvert fald hos mig. Hvis vi tager udgangspunkt i den 
systematik, som referenten har opridset, hvor han helt overordnet skelner mellem 
restitutionskrav og berigelseskrav og under de to overskrifter har en række under-
grupperinger, så vil jeg især koncentrere den første del af mit indlæg her om den un-
derrubrik under berigelseskravet, som betegnes vederlagskrav. Referenten indplace-
rer vederlagskravet som en underkategori under berigelseskravet. Referenten taler 
om det som et objektivt berigelseskrav, hvilket jeg forstår på den måde, at det er uaf-
hængigt af, om der rent konkret er opnået en fortjeneste eller en berigelse, eller om 
krænkeren måske i sidste ende har vist sig at sætte penge til. Referenten eksemplifi-
cerer vederlagskravet med henvisning til immaterialretten, hvor dette vederlagskrav 
nu er udtrykkeligt lovfæstet. Det har det været i mange år for visse immaterialretlige 
kategorier, men er nu blevet det generelt, i hvert fald i Danmark og EU-medlemssta-
terne på grundlag af EU’s retshåndhævelsesdirektiv fra 2004. Det er en vigtig præ-
mis, når vi diskuterer dette såkaldte vederlagskrav, at man gør sig klart, at der på trods 
af terminologien er tale om et krav, som bygger på en retsbrudstanke, og derfor i rea-
liteten nok nærmest må karakteriseres som en slags minimumserstatning. Det er no-
get, man har fundet på, fordi det notorisk i praksis er vanskeligt at bevise et økono-
misk tab – i hvert fald et tilstrækkelig stort økonomisk tab – i forbindelse med im-
materialretskrænkelser, og så har man konkluderet, at krænkeren i hvert fald skal 
betale det, der svarer til et sædvanligt udnyttelsesvederlag. Men vi taler altså ikke om 
en tilegnelseshandling i aftaleretlig forstand, som udløser en aftaleretlig forpligtelse. 
Vi taler om et vederlagskrav baseret på et retsbrud. Det kunne i sig selv udløse en 
diskussion om grænsen mellem den aftaleretlige tilegnelse, dvs. den tilegnelseshand-
ling, der udløser en aftaleretlig forpligtelse, og den tilegnelse, som vi taler om her, der 
betragtes som et retsbrud og udløser en erstatning eller en anden form for økonomisk 
godtgørelse på et retsbrudsgrundlag. Den diskussion skal jeg ikke gå nærmere ind på, 
men der er i hvert fald også en grænseflade der. Men det, jeg først og fremmest vil 
problematisere i relation til det vederlagskrav, som referenten omtaler – med ud-
gangspunkt i og eksemplifikation fra immaterialretten og som en underkategori af 
berigelseskravet – er, om der retssystematisk er noget vundet ved at indplacere dette 
vederlagskrav som et berigelseskrav. Jeg mener, at det vederlagskrav, vi her taler om, 
som altså findes i immaterialretten, og som vi diskuterer en eventuel udbredelse af til 
andre dele af civilretten, er helt løsrevet fra de traditionelle betingelser, som vi opstil-
ler i den gængse berigelseslære. Den gængse berigelsesgrundsætning siger jo, at der 
konkret skal være opstået eller opnået en berigelse hos krænkeren, og denne berigelse 
skal være opnået på bekostning af en anden, som så skal have lidt et tab. Jeg mener, 
man kan og skal betragte det vederlagskrav, som vi her taler om, og som altså er en 
undergruppe af berigelseskravet i referentens systematik, som løsrevet fra den 
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traditionelle berigelseslæres betingelser. Man kan selvfølgelig argumentere for, at en 
berigelse er opnået, i og med at man har tiltaget sig råderetten over et eller andet, som 
normalt vil koste nogle penge, og dem har man så forsøgt at slippe for at betale. Men 
der er ingen garanti for, som vi også allerede har været inde på, at krænkeren i sidste 
ende opnår en berigelse. Den udygtige krænker kan måske sætte penge til ved at 
forsøge at sælge det ophavsretsbeskyttede værk eller kommercielt udnytte det patent, 
som han har tiltaget sig retten til. Men selv om krænkeren er udygtig og i sidste ende 
ender med at tabe penge, vil han stadig kunne dømmes til at betale et vederlag for den 
brugsret, han har tiltaget sig. Tilsvarende er det ikke en betingelse for vederlagskra-
vet, at den berigelse, der måtte være opnået, er opnået på bekostning af den anden 
part, i økonomisk forstand i hvert fald. Man kan forestille sig, at det, man tiltager sig 
rådigheden over, slet ikke er til salg. Det har ingen pris pr. definition, for det er uom-
sætteligt i rettighedshaverens øjne. Rettighedshaveren har med de briller på ikke lidt 
noget økonomisk tab, fordi han aldrig ville have været gået med til at overdrage ud-
nyttelsesretten. Alligevel vil han i den situation kunne rejse et vederlagskrav. Så i 
mine øjne er vederlagskravet simpelthen et udtryk for, at krænkeren skal godtgøre et 
eller andet økonomisk beløb for den gevinstmulighed, han har haft. Ikke for en beri-
gelse, men for en berigelsesmulighed, som er løsrevet fra, uafhængig af, den traditio-
nelle berigelsesgrundsætnings kriterier. I parentes kan det bemærkes, at der også kan 
findes en vis støtte for et sådant vederlagskrav i dansk retspraksis fra før det tids-
punkt, hvor vi fik det generelle vederlagskrav indsat i alle de immaterialretlige love. 
Det gælder både på de områder af immaterialretten, hvor vederlagskravet dengang 
ikke var lovfæstet, og på andre områder, som f.eks. markedsføringskrænkelser i for-
bindelse med produktefterligninger o.s.v. Der kan man finde afgørelser, hvor domsto-
lene har udmålt en erstatning, og hvor man har kaldt det en erstatning, men har ud-
målt det ud fra en vederlagstankegang. Så mit input i den relation er, at jeg mener, 
man med fordel kunne betragte vederlagskravet som noget, der er helt sit eget, og 
som er vanskeligt at indplacere i den gængse juridiske systematik, fordi det på den 
ene side er deliktuelt, i den forstand at kravet udløses af et retsbrud, men samtidig er 
det også kontraktuelt, i den forstand at den økonomiske godtgørelse udmåles som et 
vederlag svarende til en kontraktuel udnyttelse. I hvert fald qvasikontraktuelt, kan 
man sige. Det var min ene bemærkning, som specifikt knyttede sig til vederlagskra-
vet. Det andet, jeg vil kommentere yderligere, er referentens opfordring til at over-
veje, om restitutionskravet og berigelseskravet skal systematiseres i to separate disci-
pliner ved siden af aftaleretten og ved siden af erstatningsretten, og som noget for-
skelligt fra de to nævnte. Formålet med det skulle være, hvis vi følger referentens 
tankegang, at man synliggør de særtræk og de forskelle, som gør sig gældende, og  
at man derved løsriver berigelseskravet fra det erstatningsretlige paradigma. Det sy-
nes jeg kan have mange gode grunde for sig. Det afslører nogle systematiske  
overvejelser, som både referenten og korreferenten har været inde på, og vi kan  
altid diskutere denne systematik. Jeg synes, der kan være gode grunde for at overveje 
den systematik, som referenten her tilbyder os, og således forfægte en selvstændig 
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berigelsesgrundsætning i en eller anden eller måske snarere flere forskellige versio-
ner. Men jeg vil i den forbindelse gøre opmærksom på – og måske afæske referenten 
en holdning til det – at netop EU’s retshåndhævelsesdirektiv, som ligger til grund for 
det nu generelt indførte vederlagskravet i immaterialretten, kan synes at trække i den 
modsatte retning. Hvor referenten siger, at vi skal løsrive berigelseskravet fra erstat-
ningsrettens paradigma, så gør retshåndhævelsesdirektivet faktisk det modsatte, fordi 
det indbygger berigelsestanken – måske ikke berigelsesgrundsætningen, men i hvert 
fald berigelsestanken – i selve erstatningsudmålingen. Og her taler jeg om erstatning 
i traditionel forstand. Jeg taler ikke om vederlagskravet, men jeg taler om det erstat-
ningskrav, man eventuelt kan bygge ovenpå vederlagskravet, hvis der er dokumenta-
tion for yderligere tab. Her er det sådan, at man ifølge retshåndhævelsesdirektivet, 
når man skal udmåle den ordinære erstatning, kan tage hensyn ikke alene til den 
krænkede parts tab, men også til krænkerens gevinst. Så man lægger her op til at in-
korporere en berigelsestanke i erstatningsudmålingen. Det er i hvert fald en nyska-
belse i nordisk erstatningsret, sådan som jeg har lært den, og jeg er ikke sikker på, at 
det ubetinget er en god nyskabelse, men vi er nødt til at forholde os til den. Jeg skal 
ikke gå nærmere ind på det, men jeg vil gerne høre, om der er bemærkninger eller 
kommentarer til det. Tak.

Professor Lars Bo Langsted, Danmark:
Mange tak for det. Jeg står samme beskedne sted, det må I undskylde. Jeg vil gerne 
starte med at sige, at tanken om berigelsesgrundsætningen og det arbejde, der ligger 
bag referentens artikel. Det er meget spændende, og jeg synes bestemt, det fortjener 
at blive arbejdet videre med. Man kan måske sige, at jeg er fan af berigelsesgrund-
sætningen. Jeg synes, det er et godt supplement til erstatningsretten, til aftaleretten, til 
de overvejelser, der ligger bag. Som Palle Bo Madsen siger, et supplement til veder-
lagskravet. Det eneste, jeg vil pege på, er, at det måske er et knap så godt supplement 
til strafferetten. Referenten nævnte pønale hensyn i forbindelse med udmålingen. 
At præventionshensyn skulle tale for tildeling af vederlagskrav, der var højere end 
den berigelse, krænkeren har opnået. Men hvis vi begynder at opfatte berigelses-
krav som andet og mere end pligten til at fralægge sig en uberettiget gevinst, tager 
vi vel samtidig styrken ud af argumentationen. Vi konverterer et civilretligt baseret 
vederlagskrav, enten eventuelt baseret på et retsbrud, til et offentligretligt lignende 
sanktionsmiddel på linie med strafferetten. Tankesættet er lidt det, der ligger bag 
’punitive damages’, vi kender fra amerikansk erstatningsret, som nogle gange har 
medført grænseløse sanktioner uden strafferettens retssikkerhedsgarantier. Det er 
antagelig at gå for langt, og det er synd, for det vil give modstandere af tanken om 
berigelsesgrundsætningen yderligere vind i sejlene. Tak.

Højesteretsdommer Peter Blok, Danmark:
Min første bemærkning går på terminologi. Det har meget at gøre med det, som 
professor Palle Bo Madsen sagde om vederlagskrav, men jeg synes, at man kan  
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generalisere synspunktet derhen, at referentens brug af ordet berigelseskrav nærmer 
sig det misvisende. Referenten bruger ordet som samlebetegnelse for vederlagskrav 
og gevinstafståelseskrav. Efter min opfattelse er den normale sprogbrug den, at man 
knytter ordet berigelseskrav til berigelsesgrundsætningen, sådan at berigelseskrav er 
de krav, der støtter sig på denne grundsætning, altså krav, som støttes på, at debitor 
har opnået en ugrundet berigelse på kreditors bekostning. Ved vederlagskrav er disse 
momenter i berigelsesgrundsætningen netop ikke opfyldt. Det har Palle Bo Madsen 
illustreret. Der er hverken en berigelse hos krænkeren eller et tab hos rettighedshave-
ren. Gevinstafståelseskrav er ikke betinget af tab hos kreditor, men kun af en gevinst 
hos debitor. Jeg mener, at man bør fastholde, at det ligger i berigelsesgrundsætnin-
gen, at der er tale om tilbageførelse af en berigelse opnået på en andens bekostning. 
Men netop de typer af krav, som ikke opfylder disse kriterier, kalder referenten for 
berigelseskrav. Jeg vil foretrække at tale om tre typer krav, nemlig berigelseskrav, 
vederlagskrav og gevinstafståelseskrav, og vi behøver ikke nogen fælles betegnelse. 

Terminologien har også lidt at gøre med systematik og hjemmel. Efter min op-
fattelse er der behov for en samlet fremstilling af berigelsesgrundsætningen, altså 
af restitutionskrav, hvorimod vederlagskrav og gevinstafståelseskrav bedst og mest 
naturligt behandles i de retsdiscipliner, hvor de i praksis hører hjemme, dvs. først og 
fremmest i immaterialretten og konkurrenceretten. Jeg er således enig i, at der ikke er 
behov for en samlet fremstilling af alle tre typer af krav. 

Med hensyn til hjemmel mener jeg, at man kan sige, at i hvert fald i dansk ret har 
berigelseskrav hjemmel i berigelsesgrundsætningen i den forstand, at det er aner-
kendt, at domstolene har en almindelig kompetence til at tilkende et krav i tilfælde, 
hvor der er opstået en ugrundet berigelse. Det er ikke en egentlig retsregel, eftersom 
det ikke er i alle tilfælde, hvor en person er blevet beriget på en andens bekostning, 
at der opstår et krav. Det er domstolene, der afgør, hvornår berigelsen er ugrundet, og 
der derfor opstår et krav. Derfor kunne man måske kalde det en retlig standard, inden 
for hvilken domstolene kan tilkende et krav. Vi har for nylig afsagt en dom i Dan-
marks Højesteret, som illustrerer dette. Det skal jeg komme tilbage til om et øjeblik. 
Med hensyn til hjemmel for de øvrige krav, altså vederlagskrav og gevinstafståelses-
krav, vil jeg nok være lidt mere tilbageholdende med at anerkende på ulovbestemt 
grundlag, end referenten er. Vederlagskrav kan man måske forestille sig anerkendt i 
almindelig form på ulovbestemt grundlag, men selv det er jeg lidt tøvende over for. 
Men i hvert fald vederlag med tillæg kan der næppe være noget grundlag for uden 
støtte i en lovregel. Også med hensyn til gevinstafståelseskrav er jeg også skeptisk 
over for anerkendelse på ulovbestemt grundlag. Det er så speciel en konstruktion, at 
udgangspunktet må være, at der skal være lovhjemmel herfor. Synspunktet kan dog i 
et vist omfang indpasses i den almindelige erstatningsret. Hvis man lemper kravet til 
bevis for den krænkedes tab lidt, kan dette tab efter omstændighederne sættes lig med 
krænkerens gevinst. På denne måde kommer gevinstafståelse ind i billedet for den 
almindelige erstatningsret. Jeg sagde, jeg ville nævne en dansk højesteretsdom. Det 
drejer sig om dommen trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2007 side 3052. Denne dom 
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illustrerer bl.a., at vi i Danmark opererer med en berigelsesgrundsætning som hjem-
mel for ulovbestemte krav. Den illustrerer samtidig, og på det punkt er jeg enig med 
referenten, at der er behov for øget kendskab til berigelsesgrundsætningen. Det er, 
som om bevidstheden om berigelsesgrundsætningen er gået noget tabt, siden Vinding 
Kruse skrev sin disputats i 1950. Der var tale om en virksomhed, som både havde 
eksport og salg på hjemmemarked, og for så vidt angår eksport udnyttede man 
reglerne om eksportmoms, som indebærer, at man kan få den moms, der er betalt 
af varen, refunderet af toldvæsenet på et tidligt tidspunkt. Det vi kalder negativ 
moms. Det er således et beløb, som toldmyndighederne betaler til virksomheden. 
Samtidig skulle virksomheden betale almindelig moms for salg på hjemmemar-
kedet. Der sker så det, at virksomheden indgiver konkursbegæring, og der bliver 
afsagt konkursdekret. I tidsrummet mellem konkursbegæringen og der bliver afsagt 
konkursdekret. I tidsrummet mellem konkursbegæringen og offentliggørelsen af 
konkursdekretet betaler toldvæsenet 1,2 mill. kroner i negativ moms uvidende om, 
at virksomheden var under konkurs. Samtidig havde toldvæsenet et større krav på 
almindelig moms mod virksomheden. Hvis man havde kendt konkursen, kunne 
man således have modregnet efter de almindelige regler om modregning i konkurs. 
Spørgsmålet var, hvilken betydning det havde, at toldvæsenet havde betalt uden 
kendskab til konkursen. Man kan sige, at der var sket betaling ved en fejl. I sagen 
diskuterede man condictio indebiti, og skifteretten og landsretten kom til, at reg-
lerne herom ikke kunne anvendes, fordi der var ikke tale om, at toldmyndighederne 
havde betalt et beløb, som ikke skyldtes. Skifteretten og landsretten kom til det 
resultat, at man kunne ikke anerkende toldvæsenets krav om at blive stillet, som 
om man havde modregnet. Men Højesteret tog toldvæsenets krav til følge, idet ret-
ten fandt, at betydningen af, at Told og Skat ved betalingen af beløbet var ubekendt 
med konkursen og således befandt sig i en vildfarelse, måtte vurderes efter princip-
per svarende til dem, som gælder for condictio indebiti krav. Jeg mener, at denne 
dom kan tages som udtryk for en generel anerkendelse af berigelsesgrundsætnin-
gen i dansk ret i den foran omtalte forstand. 

Professor Thomas Wilhelmsson, Finland:
Kära vänner. Efter det danska inlägget känner jag att det kanske finns ett skäl att säga 
någonting väldigt kort om finsk rätt och därefter kommentera upplägget. I Finland 
har de få som har skrivit om obehörig vinst ofta varit relativt starkt påverkade av 
tysk rätt och där går man ganska långt in för en regellinje. Samtidigt har vi ett antal 
kritiker som har varit starkt påverkade av den motsatta svenska attityden och säger 
att det inte alls behövs sådana här begrepp. Och vi har kunnat leva med det därför 
att begreppet obehörig vinst egentligen spelat väldigt liten roll i praktiken. Man kan 
liksom ha en sådan här väldigt stark dualism i doktrinen och ändå inte känna sig all-
deles bortkommen, då det i praktiken inte har varit någon stor fråga. Den har aldrig 
väckt några stora känslor, varken bland proponenterna eller opponenterna mot en 
regelartad doktrin om obehörig vinst. 
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Man kan då fråga sig om vi behöver en sådan här regel, en sådan här doktrin 
i nordisk rätt idag. Jag tror att det finns två skäl varför det kan vara viktigt att ha 
åtminstone något sätt tala om frågan. Jag tycker att analyserna som vi hade av refe-
renten och korreferenten var utmärkta och att de inte kräver många tillägg. Men det 
finns två skäl varför det är viktigt att man diskuterar det här i en mer särskild begrep-
psvärld. Det ena skälet relaterar till europeiseringen av privaträtten. Som framkom 
här vet vi att man i de flesta europeiska länder opererar med någon form av doktrin 
om obehörig vinst. Fastän doktrinens innehåll kan variera, är begreppet obehörig 
vinst ett begrepp som används. Vi måste vara beredda att kunna prata med varandra, 
med europeiska kolleger, när den europeiska rätten utvecklas. Vi behöver ett självup-
plevt begrepp med något slags innehåll som man åtminstone kan ställa i relation till 
vad man annorstädes tänker. 

Det andra skälet varför jag tycker att det är bra att vi har det här begreppet, eller en 
sådan här diskussion om begreppet, är att man genom det kan flagga för att det finns 
andra grunder för att skapa civilrättslig bundenhet än avtal och skadestånd. Dessa 
grunder blir antagligen allt viktigare och man hittar fall av detta slag på många håll i 
praxis. Genom att flagga upp frågan under ett gemensamt begrepp kan man uppnå det 
att man slipper de ibland väldigt konstlade försöken att pressa in frågor under skade-
ståndsrättens eller avtalsrättens rubrik när man vill uppnå ansvar i särskilda fall. Om 
man som jurist i ett fall tycker att här måste ju utgå någon betalning men har svårt att 
hitta en grund så utvidgar man lätt skadeståndsrätten eller avtalsrätten för att få det att 
gå. Ofta kan det då vara bättre att ha en egen kategori, under rubriken obehörig vinst. 

Men samtidigt medför begreppsapparaten också risker. Under begreppet obehörig 
vinst har hänförts många olika situationer. Man diskuterar här t.ex. upplösning av 
samboförhållanden, immaterialrättskränkningar, frågan om vad man ska betala till-
baka om ett avtal har förklarats ogiltigt samt felbetalningar av olika slag. Man kan 
fråga sig nu om allt det här verkligen ska pressas in under samma rubrik. Det är 
alldeles klart att det är väldigt olika rättspolitiska argument som gör sig gällande när 
man ska avgöra de olika frågorna. Det blir lätt så att när man ska försöka pressa ihop 
dem under en abstrakt helhet så glömmer man de relevanta rättspolitiska argumenten 
och resonemanget blir alltför abstrakt. 

Jag upplever själv att man möter en sådan alltför hög grad av abstraktion när man 
diskuterar de här sakerna på europeisk nivå. De nyss utarbetade europeiska princi-
perna är ju väldigt tyska och väldigt abstrakta och det är svårt för den nordiska juri-
sten att riktigt få grepp om vad som finns bakom de här reglerna. Orsaken till det är 
ju naturligtvis att jurister från olika länder har olika modellfall i huvudena när man 
diskuterar frågan. En tänker på fel betalning till bankkonto, en annan tänker på sam-
bon och så diskuterar man problemen i abstrakta termer och tror att man ska komma 
till en rättspolitiskt god lösning. 

Det här är en allvarlig problematik som jag tror att man måste vara väldigt up-
pmärksam på. Därför är jag inte så ivrig över tanken att man ska  försöka skapa en 
detaljerad doktrin om obehörig vinst med fina men abstrakta begreppsskillnader som 
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är lösryckta från den beskrivning av verkligheten som egentligen är viktig när man 
gör ett rättspolitiskt resonemang. Jag tycker som Monsen att obehörig vinst kan duga 
som en rubrik, men om man börjar gå in för regler, går man man lätt in i abstrakta 
uppdelningar som inte anknyter till reella situationer. Då kan risken vara den att man 
kommer att gömma sig bakom ett abstrakt språkbruk som försvårar en meningsfull 
rättspolitisk debatt. 

Justitieråd Torgny Håstad, Sverige:
Dagens ämne är på sätt och vis en fortsättning på det tema vi hade igår, Norden 
mot världen, eller i varje fall Norden mot övriga Europa. Det är typiskt att vi i 
Norden behandlar obehörig vinst uppsplittrat på olika rättsområden. Och vi börjar 
med restitutionskraven, betraktar vi det som en självklarhet att prestationerna ska 
gå tillbaka när ett avtal är ogiltigt; det följer av ogiltigheten som sådan. Men så är 
det inte i övriga Europa. Ogiltighet betyder bara att annans egendom innehas utan 
rättsgrund. Vad som ska hända med prestationen regleras inte i avtalsrätten, utan 
man måste gå över till ett annat rättsområde, obehörig vinst eller law of restitution, 
för att få svaret. Här finns den övergripande regeln att vinster som gjorts på en an-
nan bekostnad, eller utan giltig rättsgrund, skall återgå (t.ex. § 812 i BGB). Likaså 
behandlas i Norden återbäring av prestationerna sedan ett köp hävts inom köprät-
ten. En parts rätt till ersättning för kostnader som han lagt ned på egendom som 
skall gå tillbaka på grund av ogiltighet, t.ex. därför att överlåtaren inte var ägaren 
eller därför att den dödförklarade arvlåtaren inte var död eller därför att egendomen 
skall återvinnas till överlåtarens konkursbo, behandlar vi i Norden i anslutning 
till respektive återgångsregel och inte alltid enhetligt (jfr, i svensk rätt, 5 kap. 3 § 
jordabalken, 12 § lagen 2005:130 om dödförklaring och 4 kap. 15 § fjärde stycket 
konkurslagen). I många andra länder löses även de senare frågorna inom ramen för 
allmänna principer om obehörig vinst. 

Av det sagda följer att vi ibland förbiser de gemensamma drag som finns i dessa 
situationer. När det gäller condictio indebiti har vi antagligen i alla nordiska länder 
regler om att betalningsmottagaren slipper betala tillbaka om han tror sig ha blivit 
rikare på grund av betalningen och inrättat sin livsföring efter denna förmodade 
rikedom och ökat sin konsumtion på ett sätt som han aldrig annars skulle ha gjort. 
Samma fråga, alltså förbrukning i god tro, kan uppkomma vid annan ogiltighet 
och vid hävning. Vad gäller då? För ogiltighet finns ingen generell regel, men det 
finns en lagbestämmelse i svensk rätt som befriar en omyndig från återbetalnings-
skyldighet om han utan svek använt den mottagna prestationen till något onyttigt, 
alltså utan vinst (9 kap. 7 § föräldrabalken; detsamma gäller sinnesrubbade per-
soner). Beträffande hävning finns en bestämmelse i köplagen om att köparen har 
hävningsrätt utan att behöva återbära varan, om han sålt den vidare eller använt 
den för förutsatt bruk innan han märkte eller bort märka kontraktsbrottet (64 § i 
den svenska köplagen). Detta problem (s.k. change of position) behandlas samlat i 
länder med en generell obehörigvinstlära. Så sker också i von Bar-gruppens förslag 
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till European Civil Code eller Common Frame of Reference (VII.–6:101). Här finns 
ett omfattande och generellt kapitel om obehörig vinst, som kan utgöra modell för 
jurister i länder som inte fördjupat sig i dessa problem. Tyvärr är lagtexten abstrakt 
och delvis svårtillgänglig (bl.a. därför att kap. 2 placerats före kap. 3 och 4). Texten 
aktualiserar också frågan om man i en lagtext skall sträva efter fullständighet på 
bekostnad av överblick och möjlighet även för medelmåttiga jurister att snabbt lösa 
de viktigaste fallen. 

En annan effekt av att vi inte har en generell rättsgrundsats om obehörig vinst 
är att det blir svårt att få ersättning i situationer som inte lagreglerats. Domstolarna 
kräver ofta lagstöd. Ett bra exempel gäller betalning av annans skuld. Här är den 
allmänna inställningen i nordisk rätt (åtminstone i svensk rätt, se NJA 1945 s. 728 
och min avhandling Tjänster utan uppdrag, 1973, kap. VII) att den som betalar 
en annans skuld utan uppdrag saknar rätt till ersättning utom om han handlade av 
misstag eller var skyldig att betala, t.ex. som borgensman (kautionist), eller hade 
ett starkt egenintresse. Man kan emellertid fråga sig om detta är en god regel. Om 
betalaren inte får regressrätt, blir gäldenären (debitor) befriad från en skuld som 
han annars hade varit tvungen att betala. För honom spelar det normalt ingen roll 
vem som är borgenär, och han hade inte kunnat hindra att fordringen hade överlåtits 
till betalaren. Den som betalar gör det nog ofta i förlitan på att gäldenären skall 
kompensera honom, så han förbiser lätt att han borde ha förvärvat fordringen i stäl-
let för att betala den.

Ett annat exempel, som diskuteras i kontinental doktrin, gäller fallet att en bon-
de sått havre på sin åker, varefter all havre blåser över till grannens åker, så att 
denne slipper så. Rättsordningar med en etablerad obehörigvinstlära ger nog ersätt-
ning i detta fall, fastän det inte föreligger något olovligt handlande, men hur skulle 
det gå i Norden? Skulle vi anse att det saknas rättsgrund för ersättning, eftersom 
varken avtal eller delikt är för handen?

Som framgår av Jan Hellners doktorsavhandling från 1950 fanns i svensk rätt 
inga fall där krav bifallits med stöd av obehörig vinst utom i några rättsfall i början 
av 1900-talet, när statliga förbud mot avverkning av skog meddelats sedan mar-
kägaren upplåtit en skogsavverkningsrätt mot betalning och till följd av förbudet 
kunnat återta marken med all skog kvar. I rättsfallet NJA 1962 notis A 55 finns en 
antydan om en rätt till ersättning för obehörig vinst, men majoriteten ansåg inte att 
tillräcklig nytta visats föreligga. Målet gällde konstruktion av en osänkbar u-båt 
som gjorts utan uppdrag för svenska marinen (konstruktören bodde vid en sjö som 
är 1 m djup!). 

På senare tid finns det emellertid flera mål där obehörig vinst spelat en roll som 
grund för ersättningen, även om vinsten inte använts som mått på ersättningen utan 
denna i stället bestämts till ett skäligt vederlag för utnyttjandet av annans egendom. 
Det är bl.a. de två rättsfall som Annina Persson nämnde, NJA 1993 s. 13 och 2007 
s. 519. I det första fallet hade en hyresgästs rätt upphört men hans hyresgäst (sublo-
kation) bodde kvar. I de andra fallet hade ett hyresavtal sagts upp efter hyresgästens 
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konkurs men konkursboet utnyttjade ändå lokalen; konkursboet ansågs ansvarigt 
för hyran (massaskuld). Vidare har vi NJA 2006 s. 206. Enligt tidigare praxis fick 
den sambo, som efter upplösning av samboförhållandet bäst behövde den gemen-
samma bostaden, utnyttja denna fram till tidpunkten för bodelningen utan att be-
höva betala ersättning till den andra parten för nyttjandet. Denna princip godtogs 
inte längre annat än för en kort övergångstid. 

I de nu nämnda fallen har ersättningen alltså bestämts till skäligt (marknads-
mässigt) vederlag, inte till uppkommen vinst. Man kan naturligtvis säga att den 
som tillgodogör sig den andres egendom utan avtal gör en vinst om han slipper 
betala vederlag, men det är i varje fall inte fråga om ersättning för den slutliga vin-
sten av utnyttjandet. Detta kan också synas rimligt. Den slutliga vinsten beror till 
stor del på egna insatser. Den vars egendom utnyttjas skulle ofta inte kunna uppnå 
motsvarande vinst genom egen verksamhet, och han bär ingen förlustrisk. Men om 
det är en straffbar handling, kan man fråga sig varför vinsten skall förverkas till 
staten och inte till den förfördelade målsäganden.

Erik Monsen har föreslagit att den som utnyttjar annans egendom utan stöd i 
avtal skall betala inte bara marknadsmässigt vederlag utan också ett visst påslag. 
Detta skulle kunna motiveras med preventiva argument. Den utnyttjade hade kan-
ske inte varit beredd att ställa sin egendom till förfogande. Dessutom är det ofta 
svårt att bevisa eller uppskatta vilket som är skäligt vederlag, och den som handlar 
utan avtal bör stå risken för en felaktig uppskattning. Han skall därför ha ett incita-
ment att skaffa sig tillåtelse till utnyttjandet. 

I svensk rätt finns visst stöd för det resonemanget om påslag i rättsfallet NJA 
1998 s. 633, där en part utan lov och i ond tro utnyttjade en annan parts före-
tagshemlighet. Enligt 6 § lagen (1990:409) om företagshemligheter skall den som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en 
näringsidkare, som han i förtroende har fått del av i samband med en affärsför-
bindelse med denne, ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande. 
I lagens motiv anförs att skadeståndet inte skall sättas så lågt att det blir lönsam-
mare att utnyttja företagshemligheten obehörigen än att förvärva rätten legitimt. 
Där sägs också att skadevållarens vinst kan inverka (jämför numera med artikel 
13.1.a i direktiv 2004/48/EG). Högsta domstolens majoritet skrev att det inte var 
visat att samtliga kostnader som ägaren av företagshemligheten lagt ner på denna 
kommit den olovlige brukaren till godo. Ersättningen borde emellertid inte be-
gränsas till kostnader som kommit den olovlige brukaren till godo, utan ägaren 
tillerkändes ytterligare ett belopp i kompensation. Minoriteten, till vilken jag och 
den här i salen närvarande Severin Blomstrand hörde, hänvisade – när större skada 
inte visats – till annan immateriallagstiftning och förklarade att ersättningen skulle 
motsvara minst det belopp som den obehörige utnyttjaren undgått att betala genom 
att obehörigen utnyttja affärsidén. Eftersom detta belopp var svårbestämbart be-
stämdes ersättningen till skäligt vederlag, vilket i preventivt syfte arundades uppåt.  
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Om jag sedan kommenterar några andra typfall vill jag börja med fallet att någon 
medvetet men utan uppdrag gör en tjänst åt en annan person, exempelvis genom 
att bevara eller förbättra hans egendom (negotiorum gestio). Här är huvudregeln att 
ersättning för kostnader och för arbetet inte utgår. Ägaren måste själv få avgöra om 
han vill lägga ner sina resurser på detta eller ett annat projekt, åtminstone om han 
inte varit skyldig att utföra handlingen (jfr med vad som nyss sagts om regressrätt 
vid betalning av annans skuld och rättsfallet NJA 1972 s. 88, där en person spikade 
fast takplåtar som höll på att blåsa ner). Men om han inte hade någon reell val-
möjlighet, därför att åtgärden var nödvändig för att hindra förstörelse av värdefull 
egendom, skulle man kunna tänka sig att ersättning skulle utgå i analogi med rätten 
till ersättning för kostnader nerlagda i ond tro på egendom som sedan blir vindice-
rad av ägaren (se t.ex. 5 kap. 3 § jordabalken). Vid risk för totalförstörelse kunde 
man alternativt tänka sig en panträtt i egendomen utan någon personlig fordran mot 
ägaren, som alltså skulle ha rätt att abandonera egendomen. Om åtgärden var nöd-
vändig för att bevara egendomen eller på annat sätt skydda den hjälpte mot förlust 
och det inte fanns möjlighet att fråga denne om hans inställning innan åtgärden 
behövde vidtas, kan det förmodas att den hjälpsamme får en fordran på ersättning 
för utgifter och, om han är handlar inom sitt yrke, även arvode, för att stimulera till 
ingripande. En sådan regel har stöd i 24 § avtalslagen och 8 § konsumenttjänstlagen 
(1985:716) samt rättsfallet NJA 1952 s. 63. Detta mål angick åtgärder som behövde 
vidtas på en gård med djur, innan ägaren som tagits in för nykterhetsvård kunde ge 
besked om skötseln. I nu behandlade fall behöver ingen vinst uppstå. För att sti-
mulera till ett ingripande finns det skäl att lägga risken för ett misslyckande på den 
som är i behov av hjälp (jfr dock no cure, no pay inom sjörättens bärgningsregler). 

Ser vi sedan på restitution efter ogiltigt och hävning, är det klart att en part skul-
le kunna göra en obehörig vinst om han trots ogiltigheten eller hävningen fick be-
hålla vad han mottagit. Så rättsgrunden för återbäringen kan sägas vara obehörig 
vinst, och vinsten är oftast måttet på ersättningen. När återbäring inte kan göras 
in natura, skall värdeersättning utgå (utom i vissa fall där förbrukning skett i god  
tro vilket berörts tidigare). Undantagsvis behöver den som mottagit prestationen 
emellertid inte utge prestationens värde utan bara sin vinst, när den är lägre. Anknyt-
ningen till vinsten medför alltså en begränsning av ersättningsskyldigheten. Det är 
här fråga om avtal som slutits av omyndiga eller sinnesrubbade personer. Ifall de har 
förbrukat det mottagna, skall de utge ersättning bara om de haft nytta av prestationen 
(se t.ex. 9 kap. 7 § föräldrabalken). I så fall har de inte haft någon nackdel av sin om-
yndighet etc., men om de slösat bort egendomen behöver de skydd.  

Sammanfattningsvis kan vi i och för sig fortsätta att behandla dessa olika fall 
åtskilda, vilket ibland kan snabbare ge besked om lösnngen än om rättstillämparen 
behöver gå in i en abstrakt och generell lag. Men jag håller med Erik Monsen om 
att det finns en poäng i att se likheterna hos de olika fallen, och en sådan systema-
tisering skulle förmodligen göra oss mer positivt inställda till att ge kompensation 
även när det saknas direkt lagstöd. 
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Debatleder: professor, dr.juris Viggo Hagstrøm, Norge:
Ja mange takk til Torgny Håstad. Nu er jeg redd at vi må sette strek her, men ko-
referenten og hovedreferenten får få to sluttbemerkninger hver. Vær så god.

Koreferent: professor, dr. juris Annina H. Persson, Sverige:
Jag vill bara bara passa på att tacka Erik Monsen, Viggo Hagström och övriga talare 
för en mycket intressant och livlig diskussion. Tack så mycket!
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