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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den privaträttsliga konstruktionen obehörig vinst är en princip som möjliggör återbetalning 

av rättsligt grundlösa berikanden som görs på annans bekostnad. Till skillnad från 

skadestånd kännetecknas obehörig vinst ofta av att den kan ge upphov till 

ersättningsskyldighet fast den svarande parten inte har agerat klandervärt på något sätt. Ett 

exempel på en situation som brukar falla under principen är om någon av misstag gör en 

utbetalning av ett belopp till någon annan som inte har en lagenlig rätt till summan. Detta 

brukar kallas för contictio indebiti, och är ett typiskt exempel på obehörig vinst. 

Om privaträttsliga förhållanden har en internationell anknytning aktualiseras den 

internationella privat- och processrätten. Den reglerar de tre frågorna domsrätt, lagval samt 

erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i den egna staten. Med andra ord 

avgörs vilket lands domstol som kan pröva en tvist i sak, vilket lands rättsordning som är 

tillämplig, och i vilken utsträckning ett avgörande från ett visst land kan erkännas och 

verkställas i ett annat land. Tidigare har varje land självständigt formulerat sina 

internationellt privaträttsliga regler. Det har historiskt sett inneburit skillnader mellan i den 

internationellt privat- och processrättsliga regleringen i olika länder. 

Inom ramen för den Europeiska Unionens civilrättsliga samarbete finns en strävan att främja 

harmoniseringen av medlemsstaternas internationellt privaträttsliga regler, varför ett antal 

rättsakter har upprättats med syfte att bygga upp ett uniformt regelverk avseende 

rättsområdets tre frågor. Ett av dessa regelverk är Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juni 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska 

förpliktelser, EUT 31 juli, 2007, nr. L 199, s. 40-49 (nedan Rom II-förordningen).  

Förordningen innebär att ett tidigare praxisstyrt område i den svenska rätten, nämligen 

lagval avseende utomobligatoriska förpliktelser. Rom II-förordningen innehåller bl. a. 

särskilda regler beträffande lagvalet för obehörig vinst som skiljer sig från förordningens 

lagvalsregler för andra former av utomobligatoriska förpliktelser. En förpliktelse med grund i 
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obehörig vinst utgör ett undantag från den annars tillämpliga huvudregeln,1 och vilken lag 

som är tillämplig på en förpliktelse är således beroende av huruvida förpliktelsen anses ha 

sin grund i obehörig vinst eller ej. Härigenom uppstår ett behov av att kunna identifiera 

ersättningskrav som baserar sig på obehörig vinst i enlighet med EU-rätten. En EU-rättslig 

definition stämmer inte nödvändigtvis överens med den tolkning av begreppet som gäller i 

svensk materiell rätt. Under vilka förutsättningar ska då lagvalsreglerna för obehörig vinst 

tillämpas? 

I svensk materiell rätt har principen om obehörig vinst en oklar betydelse. Även om den i 

vissa fall har tillämpats direkt av domstolarna saknar den konkret stöd i lag. Den praxis som 

vuxit fram är osammanhängande och svår att dra några enhetliga slutsatser av.2 Flera lagrum 

i den svenska rätten har dock utformats med principen om obehörig vinst i åtanke, 

åtminstone i den mening som begreppet har kommit att få i svensk doktrin.3  

I Sverige utgör obehörig vinst i första hand en rättspolitisk princip, som grovt förenklat kan 

förstås som ett samlingsnamn för ersättningskrav på en vinst som har gjorts på annans 

bekostnad utan rättslig grund.4 Även om principen om obehörig vinst förekommer i den 

svenska materiella rättstillämpningen, har dock en lagfäst lagvalsreglering saknats före Rom 

II-förordningen antogs. 

I flera av EU:s övriga medlemsstater är begreppet obehörig vinst väsentligt mer utvecklat. I 

flera länder utgör principen en central del av rättsordningen avseende utomobligatoriska 

förpliktelser, ofta med befintligt lagstöd såväl som väletablerad tillämpning i praxis. Det bör 

dock noteras att även om obehörig vinst i flera europeiska länder har större betydelse än i 

Nordens länder råder allt annat än enighet bland EU:s medlemsstater beträffande principens 

innebörd. I Tyskland tolkas t.ex. principen vidsträckt, den är väldokumenterad i doktrinen 

med klart identifierbara rekvisit. I Frankrike har en betydligt snävare tolkning gjorts, också 

denna fast förankrad i den inhemska rättsuppfattningen.5 Vidare finns länder där rättsläget 

                                                      
1
 Som stadgar tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser med grund i skadeståndsgrundande händelser, 

artikel 4 Rom II-förordningen. 
2
 Hellner, s. 392f; Munukka, s. 26 f. 

3
 T. ex: 74 § växellagen (1932:130); 65 § köplagen (1990:931); 44 § konsumentköplagen (1990:932); 18 kap. 3 § 

handelsbalken (1736:0123 2). 
4
 Hellner, s. 148. 

5
 Dickinson, The Rome II Regulation. A Commentary, p. 10.10; Huber, Rome II Regulation. Pocket Commentary, 

s. 288. 
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är mindre klart, t.ex. Storbritannien, men där principen ändå förekommer i både doktrin och 

rättstillämpning.6  

För att förstå begreppets innebörd krävs med sannolikhet en autonom definition, vilket 

innebär att ländernas olika uppfattningar måste läggas åt sidan till förmån för en självständig 

unionsrättslig innebörd. 7 Då förordningstexten endast ger begränsad vägledning får råd 

sökas på annat håll avseende begreppets betydelse. 8  Den slutgiltiga tolkningen av 

förordningen kommer att fastställas av Europeiska unionens domstol (nedan EU-domstolen), 

vars metod vanligen baseras på en teleologisk analys. Följaktligen undersöks syftet bakom 

regleringen, med hjälp av dokumentation av författningens framväxt samt komparativa 

jämförelser av de rättsordningar som legat till grund för utformningen av den EU-rättsliga 

regleringen.9 

 

1.2 Syfte 

Principen om obehörig vinst är svår att definiera i den svenska rättsordningen.10 Den 

tillämpas sällan och den praxis som finns ställer inte upp några enhetliga kriterier för i vilka 

situationer obehörig vinst ska föreligga, annat än i en rad specifika situationer. Oberoende av 

vilken betydelse principen haft i den svenska materiella rätten tvingas man i Sverige att ta 

hänsyn till begreppet, i dess autonoma EU-rättsliga form, såsom det kommer till uttryck i 

Rom II-förordningens lagvalsregler.  

Rom II-förordningen reglerar lagvalsfrågan avseende utomobligatoriska förpliktelser. Om ett 

berikande som utgör obehörig vinst har anknytning till ett annat land avgör förordningen 

frågan om vilket lands lag som är tillämplig på förpliktelsen som uppstår i och med 

berikandet. Den EU-rättsliga definitionen kan innebära att en förpliktelse som är baserad på 

obehörig vinst enligt svensk materiell rätt inte anses vara det i Rom II-förordningens 

lagvalsreglering. Omvänt kan en förpliktelse som inte betraktas som obehörig vinst enligt 

svensk materiell rätt anses ha sin grund i obehörig vinst enligt Rom II-förordningen.  

                                                      
6
 Dickinson, p. 10.10. 

7
 Punkterna 11 och 30 i ingressen till Rom II-förordningen; Huber, s. 288; Fawcett, s. 777; Dickinson, p. 10.10; 

Calliess, Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws, s. 498. 
8
 Huber, s. 288. 

9
 Fawcett, Private International Law, s. 771 f. 

10
 I den utsträckning det överhuvudtaget kan betraktas som en svensk princip, se Hellner, s. 9; Munukka, s. 26. 
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Vilken innebörd obehörig vinst ska anses ha enligt Rom II-förordningen är en svår fråga att 

besvara. Ett exempel på en förpliktelse med grund i obehörig vinst enligt den svenska 

materiella rätten är ersättning för olovligt nyttjande av lokal.11 Kan detta exempel anses 

utgöra obehörig vinst i Rom II-förordningens mening? Omfattas annat av Rom II-

förordningens lagvalsregler, som inte skulle betraktas som obehörig vinst enligt svensk 

materiell rätt? Vilka kriterier kan uppställas?  

Syftet med denna uppsats är att analysera den EU-rättsliga definitionen av obehörig vinst 

enligt Rom II-förordningens artikel 10 och dess betydelse i förhållande till förordningens 

övriga begrepp, samt identifiera tillämpningsområdet för de enskilda lagvalsregler som gäller 

förpliktelser med grund i obehörig vinst.  

Uppsatsen söker alltså besvara två frågor, dels vad obehörig vinst innebär enligt Rom II-

förordningen, dels hur Rom II-förordningens lagvalsregler utpekar tillämplig lag om en 

utomobligatorisk förpliktelse har sin grund i obehörig vinst. För att ge en bakgrund till detta 

är det lämpligt att först undersöka de materiella reglerna beträffande obehörig vinst, såväl 

inom Sverige som i vissa andra utvalda europeiska rättsordningar. En sådan bakgrund ger 

läsaren en bild av vad som avses med obehörig vinst i några av EU-medlemsstaternas 

materiella rättsystem, och får relevans i samband med diskussionen av den autonoma 

definition som skulle kunna anses gälla enligt Rom II-förordningen. 

Efter att den EU-rättsliga definitionen av begreppet undersökts kommer förordningens 

lagvalsregler avseende obehörig vinst att problematiseras, framför allt genom jämförelse 

med hur andra typer av utomobligatoriska förpliktelser behandlas i förordningen.  

Lagvalet i samband med utomobligatoriska förpliktelser regleras i normala fall enligt Rom II-

förordningens huvudregel (artikel 4). Har förpliktelsen grund i obehörig vinst sker en 

avvikelse från den annars gällande huvudregeln till förmån för en specifik lagvalsreglering i 

artikel 10. Av denna anledning kan det vara intressant att jämföra reglerna om tillämplig lag 

vid obehörig vinst med de som annars hade aktualiserats om huvudregeln varit tillämplig. På 

så sätt belyses vilka konsekvenser som kan uppstå vid lagvalet i och med att en förpliktelse 

har sin grund i obehörig vinst enligt Rom II-förordningen. 

                                                      
11

 Motsvarande skälig hyra; NJA 1993 s. 13; NJA 1999 s. 617; NJA 2006 s. 206. 
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1.3 Avgränsning  

Att definiera det svenska materiella begreppet obehörig vinst på ett mer ingående sätt är en 

svår uppgift. Begreppet förekommer inte i lagstiftningen och den praxis som finns att tillgå 

på området ger inte uttryck för några enhetliga rekvisit beträffande i vilka situationer 

obehörig vinst ska anses föreligga. Den svenska betydelsen bör emellertid inte vara 

avgörande för begreppets innebörd i Rom II-förordningen.  En översiktlig genomgång av den 

materiella rätten räcker för att tillgodose syftet att ge en bakgrund till den internationellt 

privaträttsliga analysen. Av denna anledning kommer svensk materiell lagstiftning inte att 

behandlas mer ingående än som krävs för att ge en inledning till begreppets betydelse i det 

nationella rättsystemet. 

Uppsatsen har en internationellt privaträttslig inriktning, där gällande lagvalsreglering 

avseende obehörig vinst i Rom II-förordningen utgör fokus. Andra internationellt privat- och 

processrättsliga frågor, det vill säga domsrätt samt erkännande och verkställighet, kommer 

inte att behandlas. 

I Sverige har begreppet obehörig vinst relevans för både avtalsförpliktelser såväl som 

utomobligatoriska förpliktelser. Lagvalet beträffande avtalsförpliktelser regleras i 

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om 

tillämplig lag för avtalsförpliktelser, EUT 4 juli 2008, nr. L 177, s. 6-16 (nedan Rom I-

förordningen) samt Rom II-förordningen. Av dessa två förordningar innehåller endast Rom II-

förordningen specifika regler för obehörig vinst.  

Uppsatsens syfte är i första hand att utreda regleringen av obehörig vinst enligt Rom II-

förordningen. Förpliktelser som faller inom den svenska materiella definitionen av obehörig 

vinst, men utgör avtalsförpliktelser, faller därför utanför uppsatsens syfte.  

Diskussionen fokuserar på den definition av obehörig vinst som bör tillämpas enligt Rom II-

förordningen, varför annan EU-rättslig författningstext endast kommer att behandlas 

undantagsvis.  

Det framgår av Rom II-förordningens ingresspunkt 7 att förordningen bör tillämpas 

konsekvent med andra internationellt privaträttsliga regelverk avseende domsrätt och 
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verkställighet12 samt tillämplig lag på avtalsförpliktelser,13 varför dessa kommer att tas upp i 

den utsträckning de har ansetts ha direkt relevans för tolkningen av Rom II-förordningen. 

Lagvalsregleringen beträffande obehörig vinst i Rom II-förordningen är i vissa avseenden 

knuten till begreppet vanlig vistelseort, då tillämplig lag i vissa fall kan vara beroende av 

huruvida (och var) parterna haft gemensam sådan. Begreppets unionsrättsliga betydelse är 

fortfarande oklar. I förordningen definieras begreppet delvis i artikel 23, men denna 

bestämmelse är formulerad med hjälp av andra begrepp som i sin tur saknar konkret 

definition. Vissa av dessa begrepp är sådana som förekommit i annan EU-rättslig lagstiftning. 

För att utreda begreppets betydelse är det därför nödvändigt att analysera EU-rättsliga 

prejudikat från andra områden än det internationellt privat- och processrättsliga. På grund 

av det omfattande utrymme som skulle behöva ägnas åt att utreda begreppets innebörd på 

ett tillfredställande sätt kommer frågan inte bli föremål för någon djupare diskussion i detta 

sammanhang. 

 

1.4 Metod och material  

Då avsikten med uppsatsen är att undersöka gällande rätt kommer jag att använda mig av en 

rättsdogmatisk metod. Författningstext, praxis, samt doktrin utgör således relevanta 

rättkällor.14  

Rom II-förordningen är en förhållandevis ny lagstiftning, särskilt med tanke på att 

utvecklingen av EU-rättslig praxis sker relativt långsamt. För att nå ett slutgiltigt svar i en 

unionsrättslig frågeställning krävs avgörande från EU-domstolen, vilket leder till att antalet 

frågor som kan avgöras per år kraftigt begränsas. Doktrin spelar en stor roll när det gäller att 

utreda oklarheter i hur Rom II-förordningens bör tolkas. Det är inte särskilt förvånande att 

det här, på ett område där det råder olika uppfattningar mellan länderna, uppstår olika 

synsätt beträffande hur förordningen bör tillämpas. Det är därför nödvändigt att väga 

doktrinuttalanden mot varandra i strävan att identifiera rättsläget. 

                                                      
12

 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande 
och verkställighet av domar på privaträttens område, EUT 16 januari 2001, nr. L 12, s. 1-23 (nedan Bryssel I-
förordningen). 
13

 Vid Rom II-förordningens införande reglerades tillämplig lag för avtalsförpliktelser i Romkonventionen, men 
numera bestäms frågan istället av Rom I-förordningen. 
14

 Fawcett, s. 772. 
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Ett viktigt dokument vid tolkning av Rom II-förordningen är 2003 års förslag till 

Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska 

förpliktelser 15  I förslaget utvecklade kommissionen synpunkter på de föreslagna 

lagvalsreglerna. Även om detta dokument endast speglar kommissionens uppfattning, och 

det avser ett förslag som på många sätt skiljer sig från den slutgiltiga förordningen, har 

motsvarande dokument tillmätts relevans av EU-domstolen avseende frågor beträffande 

Bryssel I-förordningen. Detsamma bör sannolikt gälla för Rom II-förordningen, då det i vart 

fall ger en bild av motiven bakom vissa av förordningens föreskrifter.16 

I den del av uppsatsen som avser materiell rätt läggs fokus på det svenska rättsläget såväl 

som det engelska och det tyska. Genomgången är främst avsedd att ge bakgrund till 

analysen av den internationellt privaträttsliga definitionen av obehörig vinst enligt Rom II-

förordningen, genom att belysa några i Europa rådande uppfattningarna av begreppet. I 

diskussionen beaktas även andra länders lagstiftning, bl. a. Frankrikes. Det bör dock anses 

tillräckligt att redogöra för brittisk och tysk rätt, då dessa rättsordningar på ett bra sätt 

representerar de två huvudsakliga tolkningarna av obehörig vinst som förekommer inom EU, 

samt för att dessa länders lagstiftning ofta tas upp i EU-rättslig doktrin vad gäller analysen av 

begreppet i Rom II-förordningens betydelse.  

 

1.5 Terminologi 

Då gränsdragningen mellan Rom II-förordningens olika begrepp kan framstå som relativt 

komplicerad kan det underlätta förståelsen av uppsatsen om vissa centrala begrepp förklaras 

redan inledningsvis. 

 

1.5.1 Skadeståndsgrundande händelse 

I EU-rättslig litteratur på det skadeståndsrättsliga området är två ofta återkommande 

begrepp tort samt delict.17 Tort återfinns i det brittiska rättsystemet, och delict i de 

kontinentaleuropeiska. Det normala är att begreppen tort respektive delict betecknar den 

                                                      
15

 KOM (2003) 427 slutlig av den 22 juli 2003 (nedan 2003 års förslag). 
16

 Fawcett, s.773 f. 
17

 Se punkt 12 i ingressen till Rom II-förordningen. 
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specifika händelse som innebär att en skadeståndsrättslig förpliktelse uppstår. Inget av dem 

används som begrepp i den svenska rättsordningen, men översätts i den svenska 

språkversionen av Rom II-förordningen som skadeståndsgrundande händelse.  

I sammanhanget för Rom II-förordningen utgör en skadeståndsgrundande händelse 

(tort/delict) en särskild sorts händelse som kan ligga till grund för en utomobligatorisk 

förpliktelse. Vilka typer av händelser som ska anses utgöra skadeståndsgrundande händelser 

inom ramen för förordningen är en av de gränsdragningar som kommer att få betydelse för 

förordningens definition av obehörig vinst. 

 

1.5.2 Restkategori18 eller negativ definition 

Ett begrepp som är av stor betydelse för diskussionen beträffande vilka sorters förpliktelser 

som ska anses ha sin grund i obehörig vinst är det som i engelsk doktrin benämns ”residual 

category”, och som jag valt att översätta till restkategori. En restkategori kan beskrivas som 

en ”slasktratt”, eller en kategori som beskriver något som blivit över efter att något 

försvunnit. Den utgörs av en negativt avgränsad kategori, det vill säga en kategori som är 

tillämplig på sådant som inte innefattas i någon annan kategori.  

Ett exempel på en restkategori är begreppet utomobligatorisk förpliktelse, som omfattar alla 

förpliktelser som inte har sin grund i avtal. Vilka förpliktelser som ingår i begreppet 

utomobligatorisk förpliktelse är således beroende av vilken innebörd som begreppet 

avtalsförpliktelse anses ha. En bestämmelse som är definierad såsom restkategori begränsas 

i sitt tillämpningsområde av andra bestämmelsers tillämpningsområde (i detta fall av vilka 

förpliktelser som anses ha sin grund i avtal), och den är avsedd att fånga upp sådana 

situationer som inte omfattas av några andra bestämmelser.  

 

1.5.3 Positiv definition 

Ett annat centralt koncept som förekommer i diskussionen om obehörig vinst enligt Rom II-

förordningen är det som jag har valt att kalla för positiv definition, eller positiv avgränsning. 

                                                      
18

 Engelska: ”residual category”. 
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En bestämmelses tillämpningsområde är positivt definierat om det inte är baserat på en 

negativ avgränsning, det vill säga om det inte utgör en restkategori.  

En allmän formulering av begreppet positiv definition är en definition som ställer upp 

positivt uttryckta kriterier som inte enbart baserar sig på att ingen annan positivt avgränsad 

definition är tillämplig. En positivt avgränsad bestämmelse måste således innehålla något 

eller några rekvisit utöver sådana som endast beskriver vad som inte faller under 

tillämpningsområdet. Ett exempel på ett begrepp med en positiv definition är 

avtalsförpliktelse, som innehåller rekvisitet att förpliktelsen måste ha sin grund i ett 

avtalsförhållande.19  

 

1.5.4 Skyddsklausul 

En s.k. skyddsklausul är en undantagsklausul, det vill säga en klausul som kan tillämpas i 

situationer där det är uppenbart att en förpliktelse har närmare anknytning till en annan 

rättsordning än den som har utpekats av en annan lagvalsregel. I Rom II-förordningen 

förekommer skyddsklausuler i anknytning till ett antal lagvalsregler.20 

 

1.6 Disposition  

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en genomgång av det materiella begreppet obehörig vinst. 

Syftet är att ge bakgrund till analysen av begreppet inom ramarna för Rom II-förordningen. 

Det svenska rättsläget kommer att analyseras översiktligt, liksom det engelska och det tyska, 

som valts för att representera brittiskt respektive kontinentaleuropeiskt perspektiv. 

I kapitel 3 behandlas den svenska lagvalsregleringen av obehörig vinst. Där ges först en kort 

historik avseende det nationella rättsläget som det såg ut innan Rom II-förordningen. 

Därefter sker en genomgång av Rom II-förordningens syfte, funktion och historia. De 

                                                      
19

 Notera att begrepp är positivt definierade, eller definierade såsom restkategorier i förhållande till andra 
begrepp. Normalt sett innehåller en restkategori också någon form av positivt avgränsning. Utomobligatoriska 
förpliktelser är visserligen alla sådana förpliktelser som inte utgör avtalsförpliktelser, men det är ändå 
beroende av vilket innehåll som det positivt definierade begreppet förpliktelse anses ha. Begreppet är en 
restkategori i förhållande till avtalsförpliktelser, men är positivt avgränsat i förhållande till sådant som inte 
utgör förpliktelser. 
20

 Artiklarna 4, 5, 10 och 11; beträffande uttrycket ”skyddsklausul”, se punkt 20 i ingressen till Rom I-
förordningen. 
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centrala komponenterna i Rom II-förordningens regelverk belyses, och förordningens kapitel 

III (obehörig vinst, tjänst utan uppdrag,21 och oaktsamhet vid ingående av avtal22) sätts i sitt 

sammanhang. Den stora svårigheten ligger i att avgöra hur begreppen 

skadeståndsgrundande händelse respektive obehörig vinst ska tolkas i förhållande till 

varandra. 

Den huvudsakliga gränsdragningen mellan förordningens olika begrepp äger istället rum i 

kapitel 4. Här behandlas artikel 10, och den autonoma definitionen av obehörig vinst ställs i 

kontrast till förordningens övriga typer av utomobligatoriska förpliktelser. Här sätts 

begreppet i relation till såväl andra artiklar i förordningens kapitel III - negotiorum gestio och 

culpa in contrahendo - som andra former av utomobligatoriska ersättningskrav, det vill säga 

sådana baserad på skadeståndsgrundande händelser. 

I kapitel 5 undersöks följderna av att en förpliktelse har sin grund i obehörig vinst, det vill 

säga den lagvalsreglering som uppställs i artikel 10. Lydelsen av lagvalsreglerna behandlas, 

och analyseras med hjälp av doktrin och rättspraxis.  

Till sist innehåller kapitel 5 en sammanfattning och författarens slutdiskussion. 

 

                                                      
21

 Även benämnt ”negotiorum gestio”. 
22

 Även benämnt ”culpa in contrahendo”. 
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2 Obehörig vinst i materiell rätt 

 

2.1 Ett rättshistoriskt begrepp 

För att ge en överskådlig bild av vad som menas med obehörig vinst i materiell rätt kommer 

begreppet att behandlas såsom det utformats i några utvalda rättsordningar. Även om det 

svenska rättsläget till stor del är oklart är det lämpligt att belysa det på en översiktlig nivå, 

för att ge läsaren ett svenskt perspektiv beträffande analysen av det EU-rättsliga begreppet 

obehörig vinst. 

Principer om restitution23 återfanns redan i den romerska rätten, i form av en rad så kallade 

condictiones. Dessa utgjorde förutsättningar under vilka ett betalningsanspråk kunde göras 

gällande utan att någon mer specifik lagregel var tillämplig.24 Dessa principer har sedan 

genom århundraden av rättsutveckling lagt grunden för de moderna versionerna av obehörig 

vinst som idag återfinns i många av Europas länder. Benämningen obehörig vinst25 användes 

för första gången av den tyske rättsvetenskapsmannen Friedrich Carl von Savigny, för att 

uttrycka en princip som berättigade ersättning av vinster som någon gjort på annans 

bekostnad, förutsatt att vinsten saknat legitim rättsgrund.26 

Sedan dess har principen om obehörig vinst utvecklats på olika sätt i olika länder. För det 

första skiljer den sig avseende hur den kommer till uttryck inom de olika ländernas 

rättsordningar. I vissa länder utgör den endast en rättspolitisk princip som kan läggas till 

grund för annan lagstiftning. I andra utgör den generalklausul, och tillskrivs ett vidsträckt 

tillämpningsområde.27  

För det andra skiljer sig definitionen av obehörig vinst också från land till land. 

Utgångspunkten är att begreppet avser en återbetalning av en vinst som gjorts på annans 

bekostnad, där den obehöriga vinsten utgör grund för storleken på det belopp som ska 

återbetalas. Ersättningen för obehörig vinst är med andra ord alltid vinstbaserad. 

                                                      
23

 Återbetalning av vinster som gjorts på annans bekostnad; Virgo, The Principles of the Law of Restitution, s 3. 
24

 Zimmermann, The Law of Obligations, s. 835 f. 
25

 Tyska: ungerechtfertigte Bereicherung. 
26

 Dannemann, The German Law of Unjustified Enrichment and Restitution: A Comparative Introduction, s. 8. 
27

 Orakpo v Manson Investments Ltd [1978] AC 95, s. 104; Dannemann, s. 10. 
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Skillnaderna rör i första hand vad som kan utgöra grund för själva ersättningsanspråket. Vilka 

typer av omständigheter kan ge upphov till en vinst för att ett ersättningsanspråk som till 

storleken är baserad på denna vinst ska anses ha sin grund i obehörig vinst? 

Den mer eller mindre universellt vedertagna betydelsen av obehörig vinst karaktäriseras av 

att ersättning kan utgå på grund av en vinst även om den berikade parten, det vill säga 

svarande, inte varit delaktig i att orsaka berikandet. Det är således inte nödvändigt att 

svarande agerat på ett specifikt vis för att denne ska förpliktigas att utge ersättning för 

obehörig vinst. Innebär det att obehörig vinst aldrig kan uppstå genom svarandes agerande? 

Huruvida den omständigheten att den berikade är den som orsakat vinstens uppkomst ska 

medföra att obehörig vinst inte kan uppstå är en fråga som innebär avsevärda 

tolkningssvårigheter.28 

 

2.2 Obehörig vinst i svensk rätt 

Som nämnts ovan i avsnitt 1.1 har principen om obehörig vinst, eller vinstregeln som den 

ofta kallas i Sverige, inte haft någon framträdande betydelse i svensk rätt. Trots det existerar 

den, och den har tillämpats i praxis från HD såväl som lagts till grund för viss 

förmögenhetsrättslig lagstiftning.29 

Principen om obehörig vinst förekommer i svensk rätt i tre skilda avseenden. Först och 

främst utgör den en rättspolitisk princip, och har använts för att motivera viss 

förmögenhetsrättslig reglering. Principen förekommer även som positiv rättsregel som på 

egen hand kan läggas till grund för ersättningskrav. Till sist kan obehörig vinst användas som 

grund och metod för beräkning av ersättningsskyldighet.30 

I det sistnämnda avseendet finns lagstiftning där obehörig vinst utgjort motiv eller 

begränsning av ersättningsbelopp, t.ex. 74 § växellagen, som berättigar ersättning baserad 

på vinst, eller 9 kap. 7 § föräldrabalken (1949:381), som begränsar skadestånd till det belopp 

som en vinst uppgått till. Båda paragraferna kan identifieras som uttryck för vinstregeln. 

                                                      
28

 Huber, s. 290; Dickinson, p. 4.11-4.21; Fawcett, s. 825; Calliess, s. 502ff 
29

 Se exempelvis NJA 2007 s. 519 och NJA 1993 s. 13 avseende ombehörig vinst i rättstillämpningen, samt 74 § 
växellagen, 9 kap. 7 § föräldrabalken, eller 18 kap. 3 § handelsbalken beträffande lagstiftning baserade på 
vinstregeln. 
30

 Hellner, s. 137 ff. 
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I praxis kommer obehörig vinst främst till uttryck såsom en positiv rättsregel. Principen 

tillämpas direkt i vissa fall, bl. a. på olovligt nyttjande av lokal,31 och används även i 

rättspolitiska resonemang.32 Ersättning för misstagsutbetalning – condictio indebiti – har 

även motiveras med hjälp av principen om obehörig vinst.33 

Såsom rättspolitisk princip är den allmänt formulerad, och utgör närmast en rättslig 

målsättning om att vinster på annans bekostnad ska återföras om de saknar rättslig grund.34 

Den kännetecknas oftast av att den som blir ersättningsskyldig inte kan lastas för att vinsten 

uppstår, utan att denne åtminstone har agerat ursäktligt.35 Detta skiljer ersättning av 

obehörig vinst från skadestånd, där svarandes agerande (eller underlåtenhet) är utlösande 

faktor. Obehörig vinst som en enhetlig princip i svensk praxis är emellertid kontroversiell, 

och på vissa håll argumenteras för att den inte alls går att identifiera.36 

Även om det inte går att formulera principen genom en allmänt hållen definition kan 

emellertid de olika situationer som betecknats som obehörig vinst uppmärksammas. Tre 

huvudkategorier bör kunna ordnas in under obehörig vinst ur ett svenskt perspektiv.37  

Den första är om någon i god tro tillgodogör sig något som tillhör någon annan utan stöd i 

avtal eller i en rättsregel, t.ex. nyttjande av lokal utan hyresavtal. Den andra grundar sig i 

avtal, och utgörs av återkrav på vinst som kommit att sakna rättslig grund genom ett avtals 

hävande eller ogiltigförklarande. Exempel på obehörig vinst enligt denna kategori är om 

någon gör en betalning enligt ett avtal som senare visar sig vara ogiltigt. Under den tredje 

kategorin faller ersättning på grund av att någon förbättrat annans egendom eller på annat 

sätt gjort en uppoffring till annans vinning utan stöd i avtal eller annan rättshandling (vad 

som i många länder kallas negotiorum gestio). En sådan situation kan utgöras av att en 

granne lagar en vattenläcka hemma hos någon, utan att grannen och husägaren i förväg 

kommit överens om huruvida reparationen görs mot betalning eller som en väntjänst.38  

                                                      
31

 Se NJA 1993 s. 13, NJA 2007 s. 519, NJA 2009 s. N 40. 
32

 Se NJA 1999 s. 575. 
33

 Se NJA 1999 s. 793. 
34

 Hellner, s. 148. 
35

 Karlgren, Obehörig vinst och värdeersättning, s. 13. 
36

 Karlgren, s. 11 f. 
37

 Karlgren, s. 14 f. 
38

 Karlgren, s. 14 f. 
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Till sist kan även nämnas återkrav av betalning som skett av misstag.39 Normalt anses det 

falla under obehörig vinst, trots att det inte naturligt passar in under någon av de övriga 

kategorierna. 40 

 

2.3 Obehörig vinst i några utvalda rättsordningar 

 

2.3.1 Tysk rätt 

Den tyska regleringen av obehörig vinst återfinns i §§ 812-820 Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB), och har en brett tillämpningsområde. Kortfattat kan restitutionsmöjligheterna 

sammanfattas som att om kärande eller annan, genom en avsiktlig handling berikar svarande 

utan att det finns rättsligt stöd till detta berikande, ska återbetalning av vinsten ske enligt § 

812 p. 1 mn. 1 alt. 1 BGB.41 Svarande kan invända mot ersättningsskyldigheten om kärande 

visste om att rättslig grund saknades eller om det fanns en ”moraliskt bindande”42 

förpliktelse, se § 814 BGB. Invändning kan också ske om kärandes eget felaktiga agerande 

föranledde avsaknaden av rättsgrund, exempelvis genom att denne orsakar en förpliktelse 

att bli ogiltig, § 817 BGB. Ersättning beräknas i enlighet med §§ 818-820 BGB till ett belopp 

motsvarande berikandets beloppsmässiga värde.43 

Till följd av att rätten till ersättning inte är begränsad till vinster som uppkommit genom 

kärandes agerande innefattas även situationer då svarande är orsaken till berikandet i fråga. 

Följaktligen kan obehörig vinst uppstå genom svarandes klandervärda beteende. Exempel på 

detta är så kallad ”Eingriffskondiktion”, där ersättning utgår baserat på vinst i samband med 

att kränkning skett av kärandes rättigheter. Den tyska lagstiftningen skiljer sig här i 

förhållande till såväl den svenska som den engelska. Enligt svenskt synsätt innefattar 

obehörig vinst normalt inte vinst som uppstår genom att svarande agerat klandervärt, och i 

                                                      
39

 Condictio indebiti. 
40

 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten. Obehörig vinst rediviva, s. 950 f. 
41

 ”Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen 
Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der rechtliche 
Grund später wegfällt oder der mit einer Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht 
eintritt.” 
42

 Tyska: “sittlichen Pflicht” 
43

 Dannemann, s. 11. 
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Storbritannien klassificeras vanligtvis sådana situationer istället som ”restitution for 

wrongdoing”.44  

 

2.3.2 Engelsk rätt 

Vilken roll principen om obehörig vinst spelar inom den engelska restitutionsrätten är 

föremål för starkt delade uppfattningar i engelsk doktrin. En tolkning som framförts är att 

den engelska restitutionsrätten uppbyggs av tre kategorier.45 Bland dessa inräknas renodlad 

obehörig vinst (även kallad ”unjust enrichment by subtraction”), vinstbaserad ersättning för 

svarandes klandervärda agerande (så kallat ”restitution for wrongdoing”) samt 

äganderättslig restitution. Anledningen till att de två första kategorierna bör skiljas åt är att 

den senare i grunden har till avsikt att kompensera för en skadeståndsgrundande händelse, 

så kallad tort, snarare än att återställa obehörig vinst. 46  

Indelningen ovan är emellertid inte accepterad av alla. Vissa författare anser att alla former 

av restitution, det vill säga alla former av vinstbaserade ersättningsanspråk, bör anses 

baserade på principer om obehörig vinst.47 

Ingen av uppfattningarna kan anses helt och hållet vedertagen, men den förstnämnda har än 

så länge haft mest gehör i den engelska debatten. Det är därför oklart huruvida obehörig 

vinst i den engelska rätten kan ha sin grund i klandervärt agerande från svarandes sida, men 

sannolikt faller en sådan situation istället in under tort. I sådant fall omfattar begreppet 

obehörig vinst i engelsk rätt endast sådana vinstbaserade ersättningskrav som inte har sin 

grund i att svarande agerat klandervärt. 48 

I övrigt innebär obehörig vinst enligt engelsk rätt att svarande berikas på kärandes 

bekostnad under sådana orättfärdiga omständigheter att ersättningsanspråket faller inom 

en legalt accepterad form av restitution.49  Här föreligger en olikhet jämfört med de 

kontinentaleuropeiska rättsystemen, där det istället för orättfärdiga omständigheter talas 

                                                      
44

 Dannemann, s. 11, 87 ff. 
45

 Engelska: elements. 
46

 Plender & Wilderspin, The European Private International Law of Obligations, p. 24-021 ff. 
47

 Plender & Wilderspin, p. 24-021 ff. 
48

 Plender & Wilderspin, p. 24-021 ff. 
49

 Plender & Wilderspin, p. 24-023 f. 
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om avsaknad av rättslig grund.50 Huruvida detta har någon praktisk betydelse är svårt att 

avgöra, men det är i vart fall en terminologisk skillnad. 

 

2.4 The Common Frame of Reference – en europeisk definition 

Vad gäller en allmän, europeisk definition av obehörig vinst kan The Draft Common Frame of 

Reference (DCFR), framtagen av professor Christian von Bars Study Group on a European Civil 

Code vara av intresse. 51 DCFR är ett utkast till ett av kommissionen beställt ramverk för 

europeisk civilrättslig kodifiering. 52 Även om den saknar bindande verkan och grundar sig i 

bredare ställda motiv än den avsedda Common Frame of Reference kan försöket att definiera 

obehörig vinst vara värt att studera, då den ger en uppfattning om en sorts allmän europeisk 

syn på begreppet.53  

Obehörig vinst behandlas i ramverkets Book VII, och har följande lydelse: 

”En person som erhåller en obehörig vinst som kan tillräknas en annans missgynnande är 

förpliktigad att återgälda vinsten”54 

 

De använda begreppens innebörd utvecklas och definieras vidare inom ramverket.55 Artikel 

2:101 fastställer hur det ska avgöras om en vinst är obehörig56 eller ej. För det första ska en 

vinst anses som obehörig om inte  

(a) den berikade personen har rätt till vinsten gentemot den missgynnade personen 

genom ett avtal eller annan rättsakt, domstolsföreläggande eller lag, eller   

(b) om den missgynnade personen gett sitt samtycke till missgynnandet.57  

                                                      
50

 § 812 p. 1 BGB. 
51

 C von Bar m. fl., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of 
Reference (2009). 
52

 KOM(2004) 651 slutlig av den 11 oktober 2004. 
53

 Dickinson, p.  10.19. 
54

 Min översättning; engelska: ”A person who obtains an unjustified enrichment which is attributable to 
another’s disadvantage is obliged to that other to reverse the enrichment”; DCFR, Book VII, artikel 1:101; 
55

 DCFR, Book VII, artikel 1:101.2. 
56

 Engelska: “unjusitified”. Notera att på engelska benämns obehörig vinst såsom ”unjust enrichment”, såväl 
som ”unjustified enrichment.” Det tycks inte finnas någon märkbar skillnad mellan begreppen. 
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För det andra kan en vinst också ses som obehörig om  

(a) den missgynnade personen överförde den med ett syfte, eller en förväntan, som inte 

uppfyllts,  

(b) den berikade personen vetat om eller rimligtvis kunnat förväntas veta om ett sådant 

syfte eller förväntan, och  

(c) den berikade personen accepterade eller rimligtvis kunnat förväntas ha accepterat 

att vinsten under sådana förhållanden skulle återgäldas. 

Vidare definieras begreppen vinst58 samt missgynnande59 i artikel 3:101 respektive 3:102. De 

båda bestäms till ett ökande (eller minskande) av tillgångar eller ett minskande (eller 

ökande) av skulder, mottagande (eller utförande) av tjänst eller arbete, eller brukande av 

någon annans tillgångar. 

I vilka situationer en vinst svarar mot ett specifikt missgynnande definieras i artikel 4:101, 

där det anges att en vinst kan tillräknas en annans missgynnande om  

(a) en tillgång hos den missgynnade överförs till den berikade av den missgynnade,  

(b) en tjänst utförs åt eller arbete görs för den berikades räkning av den missgynnade,  

(c) den berikade personen brukar den missgynnades tillgång, särskilt om den berikade 

invänder mot den missgynnades rättigheter eller legalt skyddade intressen, 

(d) en tillgång hos den berikade förbättras av den missgynnade, eller  

(e) den berikade personen befrias från en skyldighet av den missgynnade.  

I artikel 4:107 utvecklas vidare att en vinst kan anses svara mot ett missgynnande även om 

de inte är av likartad karaktär eller motsvarande värde. 

Definitionen i DCFR tycks i första hand spegla den kontinentaleuropeiska modellen, där 

obehörig vinst förutsätter ett berikande utan rättslig grund. Artikel 2:101 är formulerad på så 

                                                                                                                                                                      
57

 Här kan noteras att enligt 2:101.2 inkluderas betalningar av ogiltigförklarade eller hävda avtal inom 
begreppet obehörig vinst, men dessa faller, som kommer att behandlas i avsnitt 4.2.2, utanför Rom II-
förordningens tillämpningsområde på grund av artikel 12.1.c samt 12.1.e, Rom I-förordningen. 
58

 Engelska: “enrichment”. 
59

 Engelska: “disadvantage”. 
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sätt att en vinst i princip måste uppfylla ett av de angivna rekvisiten för att inte vara 

obehörig. Rekvisiten i sin tur utgörs av sådana omständigheter som kan utgöra rättslig grund 

för vinsten. Artikeln verkar heller inte vara begränsad med avseende på vem som ger upphov 

till vinsten.  

Till stöd för tolkningen att obehörig vinst inte kan uppstå i och med ett berikande som 

orsakas genom svarandes agerande kan nämnas artikel 4:101, som räknar upp alternativ för 

hur en vinst kan svara mot ett visst missgynnande. Samtliga av dessa alternativ förutsätter 

att vinsten har orsakats av den missgynnade själv. Under sådana förutsättningar vore det 

omöjligt att svarande är den direkta orsaken till obehörig vinst, då obehörig vinst kräver att 

det relevanta berikandet svarar mot ett specifikt missgynnande. 

Några långtgående slutsatser är emellertid svåra att dra utifrån detta. De alternativ som 

uppradas i artikel 4:101 är inte uttömmande, utan utgör en rad exempel där en vinst särskilt 

ska anses svara mot ett missgynnande. Det kan därför inte uteslutas att ett berikande kan 

svara mot ett missgynnande också på andra sätt.  

Följaktligen går det inte att med säkerhet konstatera huruvida DCFR:s definition av obehörig 

vinst omfattar berikanden som uppstår på grund av svarandes agerande. Ramverkets 

ordalydelse kan anses stödja båda tolkningarna.  
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3 Obehörig vinst i den svenska 

lagvalsregleringen 

För att svensk materiell rätt ska tillämpas i en internationell tvist krävs att den svenska 

rättordningen har utpekats av en lagvalsregel i rättsordningen i den staten där tvisten 

prövas. De svenska lagvalsreglerna om obehörig vinst är splittrade genom att olika regler kan 

gälla beroende på om saken avser utomobligatoriska förpliktelser eller avtalsförpliktelser. 

Idag regleras lagvalet i Sverige i samband med förpliktelser antingen av Rom I-förordningen 

vid avtalsförpliktelser eller av Rom II-förordningen vid utomobligatoriska förpliktelser. Båda 

dessa EU-instrument kan vara tillämpliga beträffande olika former av obehörig vinst, men 

endast Rom II-förordningen innehåller uttryckliga regler för obehörig vinst. 

 

3.1 Före Rom II-förordningen 

Svensk förmögenhetsrättslig lagvalsreglering var redan innan de båda Rom-förordningarna 

uppdelad mellan avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser, som en följd Rom I-

förordningens föregångare, 1980 års Romkonvention om tillämplig lag på avtalsförpliktelser 

(nedan Romkonventionen). 

Obehörig vinst kan enligt svensk materiell rätt uppstå ur avtalsförhållanden (se. t.ex. 44 § 

konsumentköplagen och 65 § köplagen). Den förpliktelsen som följer av den obehöriga 

vinsten utgör i de fallen en avtalsförpliktelse, vilket innebär att lagvalet före Rom I-

förordningens tillkomst reglerades i Romkonventionen. Konventionen innehöll emellertid 

inte någon specifik bestämmelse om obehörig vinst, utan gränsöverskridande förpliktelser 

med grund i obehörig vinst omfattades av samma lagvalsreglering som andra former av 

avtalsförpliktelser.  

Trots att utomobligatoriska förpliktelser från början skulle ha omfattats av konventionen föll 

de utanför dess tillämpningsområde i den slutliga versionen.60  Följaktligen baserades 

lagvalet beträffande dessa förpliktelser istället på nationella bestämmelser. Då Sverige inte 

                                                      
60

 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations. OJ C 282, 31 October 1980, s. 6; 
The Law Commission, Working Paper No. 87; Fawcett, 770. 
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hade någon specifik skriven lagvalsreglering på området obehörig vinst fick frågan istället 

avgöras i rättspraxis. Den lagvalsregleringen för utomobligatoriska förpliktelser som gällde 

innan Rom II-förordningen framgick av ett fåtal äldre prejudikat. Bland dessa har NJA 1969 s. 

163 (det s.k. Cronsioe-målet) fått störst betydelse. Fallet gällde ett svenskt par bosatta i 

Sverige, som råkade ut för en bilolycka i Nederländerna, där hustrun skadades. Då mannen 

ansågs vållande till olyckan krävde hustrun ersättning från hans försäkringsbolag. Här 

aktualiserades frågan om vilket lands lag som var tillämplig på en skadeståndsrättslig 

förpliktelse, då ersättningens storlek var beroende av vilken rättsordning som skulle anses 

reglera skadeståndsskyldigheten. Domstolen fastslog i detta fall att skadeståndsskyldighet i 

utomobligatoriska förhållanden skulle bedömas i enlighet med lagen i det land där den 

skadegörande händelsen ägt rum, dvs. lex loci delicti.  

Lex loci delicti kom därefter att utgöra huvudregel för svenskt lagval avseende 

utomobligatoriska förpliktelser.61  Följden blev att utomobligatoriska förpliktelser reglerades 

av lagen i landet där skadan ägt rum. Lagvalsregeln tillämpas än idag, avseende sådana 

utomobligatoriska förpliktelser som av någon anledning inte omfattas av Rom II-

förordningen (exempelvis sådana som uppstått innan förordningen trädde i kraft).62 

Lämpligheten av lex loci delicti kan ifrågasättas i fall av vinstbaserade ersättningskrav såsom 

obehörig vinst, på grund av oklarhet beträffande vad som utgör en skadegörande händelse. 

För att en förpliktelse med grund i obehörig vinst ska föreligga krävs visserligen att en part 

har missgynnats, vilket skulle kunna likställas vid en skada. Det är emellertid inte 

missgynnandet av kärande, utan vinsten hos svarande, som utgör grunden för ersättning. På 

samma sätt som en skadeståndsrättslig förpliktelse avser att ersätta en skada, avser 

obehörig vinst att återställa en vinst. Är det då landet där vinsten uppstår eller landet där 

missgynnandet sker som ska utgöra grund för lagvalet? Svaret på frågan ges inte i 

rättspraxis, och den tidigare svenska lagvalsregleringen beträffande obehörig vinst i form av 

utomobligatorisk förpliktelse är därför svårutredd.  

  

                                                      
61

 Se exempelvis NJA 1990 s. 734 och NJA 1996 s. 509. 
62

 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2012-05-30, mål nr T 1170-11; Svea Hovrätt dom 2012-09-04, mål nr 
T 3412-11. 
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3.2 Rom II-förordningen 

Lagvalsfrågan regleras från och med den 11 januari 2009 av EU-rätten, närmare bestämt av 

Rom II-förordningen.63 Genom förordningen harmoniseras EU:s nationella rättsordningar vad 

gäller lagvalsregler beträffande utomobligatoriska förpliktelser. I egenskap av EU-förordning 

är författningstexten direkt tillämplig i samtliga av unionens medlemsstater (med undantag 

för Danmark64), och den tillmäts en högre dignitet än nationell lagstiftning.65 Detta har 

inneburit att de enskilda medlemstaterna i praktiken förlorat makten att självständigt 

konstruera nationella lagvalsregler avseende förpliktelser som omfattas av förordningen, då 

den unionsrättsliga regleringen har företräde. 

 

3.2.1 Kort om förordningens tillkomst 

Den internationella privaträtten var länge ett område som föll utanför EU:s kompetens, då 

det räknades till den mellanstatliga tredje pelaren, vilket begränsade det unionsrättsliga 

samarbetet till ingående av traktater länderna emellan. 66  En sådan internationell 

överenskommelse var Romkonventionen, som harmoniserade medlemsstaternas 

lagvalsregler angående avtalsförpliktelser. Som redan nämnts omfattade inte 

Romkonventionens tillämpningsområde utomobligatoriska anspråk. Följaktligen var detta 

område under en lång tid oreglerat inom EU-rätten.  

I och med Amsterdamfördraget flyttades EU:s internationellt privaträttsliga samarbete från 

den tredje till den första pelaren. Detta gav unionen den kompetens som krävdes för att 

kunna upprätta rättsakter på området.67 Rom II-förordningen skapades för att reglera lagval 

vid frågor om utomobligatoriska förpliktelser, och även om den reglerade ett område som 

inte omfattades av 1980 års konvention kan en del paralleller dras till denna konvention i 

fråga om lagvalsregleringens utformning. Därefter har även Romkonventionen ersatts av 

                                                      
63

 Förordningens artikel 29 kunde dock tillämpas från och med den 11 juli 2008. 
64

 Punkt 40 i ingressen till Rom II-förordningen. 
65

 Artikel 288, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
66

 Se http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eu_pillars_sv.htm. 
67

 Strömholm, ”En gemenskapsrättslig internationell privaträtt? Konsekvenser för nordiskt samarbete, 
lagstiftning och juristutbildning?”, SvJT 2003 s 522 f. 

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eu_pillars_sv.htm
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Rom I-förordningen,68 och tillsammans utgör Rom I-förordningen samt Rom II-förordningen 

EU:s gällande lagvalsreglering avseende förpliktelser. 

Det harmoniseringsarbete avseende lagval vid utomobligatoriska förpliktelser som inleddes 

redan år 1972 i de tidiga skedena av Romkonventionen återupplivades 1996, då det 

Europeiska rådet tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att formulera ett förslag till en 

europeisk konvention avseende tillämplig lag på utomobligatoriska förpliktelser.69 Gruppens 

arbete resulterade i ett förslag till lagstiftning som lades fram till Europaparlamentet år 

2003.70 Parlamentet hade flera synpunkter på förslaget,71 av vilka många införlivades i det 

ändrade förslaget som lades fram av kommissionen 2006. 72  Detta ändrade förslag 

accepterades av rådet i september 2006. Parlamentet hade återigen lagt fram en lista med 

ändringsförslag, men rådet ansåg sig inte kunna tillgodose dessa utan använde sig av 

förlikningsförfarande för att driva igenom förordningen i dess nuvarande form. 73 

Förordningen antogs i juli 2007,74 och kunde tillämpas från och med den 11 januari 2009.75 

Det rättsliga grunden för förordningen fanns i artikel 6776 i fördraget om den Europeiska 

Unionens funktionssätt (nedan EUF-fördraget). Fördraget tillät EU att vidta åtgärder för 

juridisk samordning inom områden med gränsöverskridande verkningar, i den mening som 

beskrevs enligt artikel 81, 77  där ”förenlighet mellan tillämpliga bestämmelser i 

medlemsstaterna om lagkonflikter och om domstolars behörighet” särskilt omnämndes. 

Åtgärder av denna typ faller inom EU:s grundläggande målsättning att upprätta ett område 

av frihet, säkerhet och rättvisa,78 där den fria rörligheten av personer garanteras. Sådana 

åtgärder är bemyndigade i den utsträckning de är nödvändiga för upprättandet av en väl 

                                                      
68

 Dock ej i Danmark, punkt 46 i ingressen till Rom I-förordningen 
69

 Rådets resolution av den 14 oktober 1996, EGT C 319, 14.10.1996. 
70

 KOM (2003) 427 slutlig av den 22 juli 2003. 
71

 Parlamentets lista ändringsförslag innehöll 54 ändringar; Betänkande om förslaget till Europaparlamentets 
och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser om fastställande av prioriteringar för 
samarbetet i rättsliga och inrikes frågor under tiden 1 juli 1996-30 juni 1998, A6-0211/2005, från den 27 juni 
2005. 
72

 KOM (2006) 83 slutlig av den 21 februari 2006. 
73

 Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning 
om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser, A6-0257/2007, från den 28 juni 2007, Motivering, s. 6-9 
74

 Fawcett, s. 771. 
75

 Artikel 32, Rom II-förordningen. 
76

 Då artikel 61.c, Avdelning IV, Fördraget om upprättandet av den Europeiska gemenskapen (nedan EG-
fördraget). 
77

 Då artikel 65, EG-fördraget. 
78

 Artikel 2, Fördraget om Europeiska Unionen. 
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fungerande inre marknad. 79  I ingresspunkt 6 till Rom II-förordningen förklaras att 

målsättningen medför ett behov av harmonisering, där det säkerställs att samma materiella 

lagstiftning tillämpas oavsett i vilket land en talan tas upp.80 

 

3.2.2 Hur tolkas förordningens begrepp? 

Den slutgiltiga instansen i unionsrättsliga spörsmål är EU-domstolen, vars praxis kommer att 

avgöra hur förordningens begrepp ska tolkas.81  

Vad gäller syftet bakom förordningens bestämmelser kan vägledning hämtas i dess 40 

ingresspunkter, som visserligen inte är formellt bindande, men som ändå kan belysa den 

sannolika avsikten bakom förordningens lydelse. Det är vanligt att EU-förordningar inleds av 

mer eller mindre omfattande lagmotiv i form av ingress, medan författningstexten hålls 

relativt kortfattad. Till följd av detta brukar relativt stor vikt läggas vid ingressens innehåll när 

det gäller tolkning av EU-rättslig författningstext. Här återfinns förklaringar och 

tydliggöranden av förordningsbestämmelserna, såväl som definitioner av förordningens 

begrepp.82 

Det är sannolikt att EU-domstolen kommer att använda sig av likartade grundläggande 

tolkningsprinciper avseende Rom II-förordningen som den tidigare gjort i samband med 

andra förordningar på den internationella privat- och processrättens område, exempelvis 

Bryssel I-förordningen. Det tydliggörs av ingresspunkt 7 i Rom II-förordningen att 

förordningen ska ses som en komponent i ett större regelverk, där Bryssel I-förordningen 

samt numera även Rom I-förordningen ingår. Till följd av detta är det sannolikt att en 

uniform grundläggande begreppstolkning för dessa författningar blir gällande. Med andra 

ord berättigar ingressen analoga tolkningar mellan de olika regelverken.83 

Med utgångspunkt i den praxis som vuxit fram beträffande Bryssel I-förordningen84 kan ett 

antal principiella tolkningsnormer uppställas. För det första tillämpar EU-domstolen som 
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 Punkt 6 i ingressen till Rom II-förordningen; Fawcett, s. 771. 
80

 Fawcett, s. 771 f. 
81

 Fawcett, s. 772. 
82

 Punkterna 8-10 I ingressen till Rom II-förordningen; Fawcett, p. 773. 
83

 Fawcett, s. 772, 774. 
84

 Och även 1968 års Brysselkonvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på 
privaträttens område (nedan Brysselkonventionen). 
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huvudregel en teleologisk tolkningsmetod. Domstolen ser då till syftet bakom gällande 

lagstiftning snarare än att strikt analysera en bestämmelses ordalydelse.85 Det är också 

troligt att domstolen kommer att använda sig av en autonom tolkning i samband med 

förordningen. Detta är uttryckligen stadgat i ingressen avseende begreppen 

utomobligatorisk förpliktelse86 samt culpa in contrahendo87 men troligtvis gäller detsamma 

även för andra begrepp, såsom obehörig vinst. Det skulle vara svårt att se syftet med att 

behandla ovan nämnda begrepp annorlunda i förhållande till övrig terminologi i detta 

sammanhang. Vad vore anledningen till att ge begreppen utomobligatorisk förpliktelse och 

culpa in contrahendo autonoma betydelser, men inte exempelvis skadeståndsgrundande 

händelse eller obehörig vinst? Det ligger närmast till hands att betrakta ingressens 

uppräkning som icke-uttömande. Vidare ligger en autonom tolkning i linje med vad som 

gäller i samband med andra EU-rättsliga författningar på närliggande områden, t.ex. Bryssel 

I-förordningen.88 

Vid tolkningen av olika begrepps unionsrättsliga betydelse ges två faktorer normalt sett 

betydelse: målsättningarna bakom författningen som helhet (i detta fall Rom II-

förordningen), samt målsättningarna bakom den aktuella rättsregeln (den specifika artikeln 

som ska tolkas) och hur dessa målsättningar kan sättas i relation till författningens övriga 

bestämmelser. En likartad metod bör anses tillämplig på Rom II-förordningen.89 Vidare kan, 

då förordningens begrepp analyseras, vägledning hämtas i den etablerade tolkningen av 

motsvarande begrepp i de EU-rättsliga fördragen samt i sekundär lagstiftning.90  

 

3.2.3 På vilka förpliktelser kan förordningen tillämpas? 

Förordningens tillämpningsområde framgår i artikel 1.1. Artikeln uppställer tre rekvisit för att 

förordningens lagvalsregler ska kunna tillämpas. För det första måste frågan röra en 
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 Fawcett, s. 773. 
86

 Punkt 11 i ingressen till Rom II-förordningen. 
87

 Punkt 30 i ingressen till Rom II-förordningen. 
88

 Fawcett, s. 777; Huber, s. 288; Dickinson, p. 10.10; Calliess, s. 498; en motstridig, om än impopulär åsikt, är 
att förordningens begrepp bör tolkas i enlighet med lex fori, Carine Brière, Le réglement (CE) no 864/2007 du 11 
juillet sur la loi applicable aux obligations non contractualles (Rome II), (2008) Journal du Droit International 31, 
s. 50.. 
89

 Fawcett, s. 773. 
90

 Mål C-271/00 Gemeente Steenbergen v Baten [2002] ECR I-10489. 
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lagkonflikt, för det andra en utomobligatorisk förpliktelse, och slutligen ska frågan vara av 

privaträttslig karaktär.91 

Som nämnts ska begreppet utomobligatorisk förpliktelse ges en EU-rättslig autonom 

definition frikopplad från nationell rätt, vilket framgår av punkt 11 i ingressen. 

Förordningstexten ger dock ingen vägledning beträffande hur definitionen ska formuleras. 

En tolkning av uttrycket är att det bokstavligen täcker in alla former av förpliktelser som inte 

är avtalsförpliktelser.92 Förordningen skulle då vara tillämplig på alla förpliktelser som inte 

omfattas av Rom I-förordningen. Tolkningen finner stöd i motiveringen till 2003 års förslag, 

där det bekräftades att alla förpliktelser utom de som uttryckligen undantas i artikel 1.2 är 

avsedda att omfattas.93 

Den tolkningen där förordningen är tillämplig på alla typer av förpliktelser som inte har sin 

grund i avtal (förutom de som är undantagna enligt artikel 1) är emellertid inte helt 

okontroversiell och förkastas av vissa författare.94 För det första stämmer tolkningen inte 

överens med utformningen av 2003 års förslag. Ingen av förslagets bestämmelser var att 

anses som restkategori,95 det vill säga en kategori där sådant som inte passar in under någon 

annan kategori kan omfattas. Avsaknaden av restkategori innebär att förslaget inte kunde 

omfatta alla tänkbara typer av förpliktelser utan grund i avtal, då ett regelverk bestående av 

enbart positivt96 avgränsade bestämmelser inte uttömmande kan omfatta en kategori såsom 

förpliktelser utan grund i avtal.  

Ovan nämnda kan förtydligas med en liknelse. Ett regelverk avser att omfatta alla fåglar som 

existerar. Regelverket består emellertid av ett antal positivt avgränsade bestämmelser, varav 

en är tillämplig på lärkor, en annan på bofinkar, etc. Även om regelverket avser att omfatta 

alla fåglar, kan det inte tillämpas på en fågelart som inte innefattas i någon av dess 

bestämmelser. Hur detaljerat regelverket än är, och hur många arter som än uppräknas i 

positivt avgränsade bestämmelser, är det teoretiskt sett möjligt att det uppstår en fågelart 

som inte faller inom någon av bestämmelserna och följaktligen inte omfattas av regelverket. 
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 Artikel 1, Rom II-förordningen. 
92

 Fawcett, s. 777. 
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 KOM (2003) 427 slutlig av den 22 juli 2003, s. 8; Fawcett, s. 778. 
94

 Se bl. a. Dickinson, p. 4.13 ff.; Plender & Wilderspin, p. 24-085 ff. 
95

 Se avsnitt 1.5.2. 
96

 Med positivt avgränsad bestämmelse menas en bestämmelse med positivt definierade rekvisit, dvs. en 
bestämmelse vars tillämpningsområde inte är en restkategori, se avsnitt 1.5.3. 
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Om regelverket däremot innehåller en restkategori, det vill säga en bestämmelse som 

innefattar alla fåglar som inte är lärkor, bofinkar, etc. är det möjligt för regelverket att 

omfatta alla fåglar som existerar. De fåglar som inte faller under någon annan bestämmelse 

omfattas i så fall av restkategorin. 

En förpliktelse som inte faller in under någon av förslagets positivt avgränsade bestämmelser 

kunde följaktligen inte ha reglerats i förslaget. Samtliga av förslagets bestämmelser var 

tillämpliga under särskilda rekvisit,97 och en förpliktelse som inte uppfyllde något av dessa 

rekvisit kunde heller inte anses falla under förslagets tillämpningsområde, oavsett om den 

hade sin grund i avtal eller ej. 

Genom detta argument kan det ifrågasättas huruvida kommissionens intentioner alls var 

förenliga med förslaget. Det faktum att kommissionen avsett att låta förslaget gälla alla 

förpliktelser utan grund i avtal ändrar inte det faktum att förslaget saknar bestämmelser som 

kan anses tillämpliga på alla tänkbara typer av utomobligatoriska förpliktelser. I och med 

detta försvagas den tyngd som förslagets motiv kan få såsom argument avseende hur den 

slutliga förordningstexten ska tolkas.  

Gäller då förordningen alla typer av förpliktelser utan grund i avtal, eller endast sådana som 

omfattas av dess positivt avgränsade bestämmelser? En tolkning där den innefattar alla 

tänkbara typer av utomobligatoriska förpliktelser bygger på att någon av förordningens 

bestämmelser är definierad såsom restkategori. Som kommer att tydliggöras i bl. a. kapitel 4 

är skadeståndsgrundande händelse det enda av förordningens begrepp vars utformning 

eventuellt skulle kunna passa som restkategori i detta sammanhang. Hur förordningens 

tillämpningsområde avgränsas är således beroende av hur begreppet skadeståndsgrundande 

händelse (som regleras i kapitel II av Rom II-förordningen) definieras.  

För att komplicera saken ytterligare är det sannolikt att kommissionen avsåg att artikel 9 

(som innehöll lagvalsregler för förpliktelser som inte hade sin grund i skadeståndsgrundande 

händelser) skulle utgöra restkategori i förslaget, även om artikeln var formulerad på ett 

sådant sätt som var oförenligt med denna avsikt. Artikeln motsvaras i den slutgiltiga 

förordningen av kapitel III, som inte heller det kan anses utgöra lämplig restkategori på 
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 T.ex. som endast gällde förpliktelser som baserades på skadeståndsgrundande händelser,  förpliktelser som 
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grund av att samtliga av kapitlets bestämmelser bör anses ha ett positivt avgränsat 

tillämpningsområde. Det finns emellertid argument för att istället betrakta begreppet 

skadeståndsgrundande händelse som restkategori i den slutgiltiga förordningen.  

Anledningen till att skadeståndsgrundande händelse passar som restkategori i förordningen, 

men inte i förslaget, är utformingen av artikel 9 i förslaget respektive kapitel III i 

förordningen. Artikel 9 omfattade alla utomobligatoriska förpliktelser som inte hade sin 

grund i skadeståndsgrundande händelser, men endast om det förelåg ett rättsligt 

förhållande mellan parterna med nära anknytning till förpliktelsen eller en gemensam vanlig 

vistelseort. Om så inte var fallet, var artikel 9 endast tillämplig på förpliktelser med grund i 

obehörig vinst eller negotiorum gestio. Det faktum att bestämmelsen i ovanstående 

situationer innefattade alla förpliktelser utan grund i skadeståndsgrundande händelser 

innebar att begreppet skadeståndsgrundande händelse måste ha varit positivt definierat. I 

den slutgiltiga förordningen är emellertid samtliga bestämmelser i kapitel III positivt 

definierade. Kapitel III är tillämpligt på förpliktelser med grund i obehörig vinst, negotiorum 

gestio, samt culpa in contrahendo. Till skillnad från artikel 9 i förslaget finns ingen 

bestämmelse som under vissa omständigheter är tillämplig på alla typer av förpliktelser som 

inte har sin grund i skadeståndsgrundande händelser. På grund av att alla bestämmelser i 

kapitel III är positivt avgränsade, det vill säga endast tillämpliga på de specifika företeelserna 

obehörig vinst, negotiorum gestio, samt culpa in contrahendo, är skadeståndsgrundande 

händelse det enda begrepp som kan utgöra restkategori i förordningen. 

För att kommissionens avsikt att låta förordningen omfatta alla typer av förpliktelser utan 

grund i avtal ska kunna efterföljas är det således nödvändigt att låta en annan kategori än 

den som kommissionen avsåg i förslaget utgöra restkategori. Detta behöver inte vara så 

motsägelsefullt som det låter, då förordningen är annorlunda utformad än förslaget vilket 

innebär att begreppet skadeståndsgrundande händelse mycket väl skulle kunna utgöra 

restkategori trots att det inte gjorde det i förslaget. 

Om skadeståndsgrundande händelse definieras såsom en restkategori kan alla typer av 

förpliktelser som inte har sin grund i avtal omfattas av förordningen, då en förpliktelse som 

inte faller in under någon av de positivt avgränsade bestämmelserna i så fall skulle anses ha 

sin grund i en skadeståndsgrundande händelse. Frågan om huruvida skadeståndsgrundande 
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händelse bör ses som restkategori eller ej är knuten till definitionen av obehörig vinst och 

kommer att behandlas i kapitel 4. 

 

3.2.4 Två kategorier av utomobligatoriska förpliktelser  

Förordningens lagvalsregler är som nämnts uppdelade i två grundläggande kategorier – de 

som enligt kapitel II grundar sig på skadeståndsgrundande händelser, samt de som enligt 

kapitel III inte gör det.98 Denna uppdelning användes även i 2003 års förslag, där artikel 9 

fungerade som en samlingsbestämmelse för alla utomobligatoriska förpliktelser som inte 

baserades på skadeståndsgrundande händelser.99  

 

3.2.4.1 Förpliktelser med grund i skadeståndsgrundande händelser 

Rom II-förordningens kapitel II reglerar lagvalsfrågan avseende sådana utomobligatoriska 

förpliktelser som har sin grund i skadeståndsgrundande händelser.100 Huvudregeln återfinns i 

artikel 4, där tillämplig lag är lagen i landet där skadan uppkommer.101  

Undantag från denna lagvalsregel kan göras om parterna haft sin vanliga vistelseort i samma 

land vid skadetillfället, då utpekas lagen i det landet enligt artikel 4.2.102 Om någon utsätter 

någon annan för t. ex. ekonomisk skada regleras den skadeståndsrättsliga förpliktelsen enligt 

lagen i det land där skadan uppstod, om parterna inte haft vanlig vistelseort i samma land 

vid skadetillfället, då tillämpas lagen i det landet. 

Artikel 4.3 utgör en s.k. skyddsklausul,103 där ett annat lands lag kan tillämpas, om denna 

rättsordning har uppenbart närmare anknytning till förpliktelsen än den lag som utpekas av 

en annan lagvalsregel. Kapitlet innehåller vidare en rad särskilda lagvalsregler avseende 
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 En förpliktelse kunde dock falla utanför artikelns tillämpningsområde, om den inte föll under någon av 
punkterna 1 eller 2, och inte utgjorde obehörig vinst eller negotiorum gestio, se avsnitt 3.3.3 samt 4.1. 
100

 I engelsk språkversion tort/delict. 
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 Artikel 4(1), Rom II-förordningen. 
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 Artikel 4(2), Rom II-förordningen. 
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 Uttrycket härstammar från punkt 20 i ingressen till Rom I-förordningen. 
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förpliktelser baserade på produktansvar, 104  otillbörlig konkurrens, 105  miljöskador, 106 

immaterialrättsintrång107 samt stridsåtgärder.108 

För att avgöra vilket tillämpningsområde kapitel II ska ha är det nödvändigt att definiera 

begreppet skadeståndsgrundande händelse. Som framgått ovan är en tolkning av 

skadeståndsgrundande händelse såsom restkategori i princip nödvändig för att förordningen 

ska kunna omfatta alla typer av förpliktelser utan grund i avtal.  

I enlighet med ingresspunkt 7 bör skadeståndsgrundande händelse i Rom II-förordningen 

förstås i överensstämmelse med den definition som etablerats i anslutning till Bryssel I-

förordningen. Skadestånd109 har i samband med artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen tolkats 

som en restkategori, vilket kan anses stödja en motsvarande tolkning av begreppet i Rom II-

förordningen. Ingresspunkt 7 kan alltså läggas till stöd för att skadeståndsgrundande 

händelse bör definieras negativt, det vill säga såsom tillämplig på sådana förpliktelser som 

inte faller under någon annan reglering. En förpliktelse skulle då anses grundad i en 

skadeståndsgrundande händelse om det faller under Rom II-förordningens 

tillämpningsområde, men inte under någon av de positiva bestämmelserna i kapitel III i Rom 

II-förordningen.110 

Det bör dock nämnas att den förespråkade tolkningen av skadeståndsgrundande händelse 

enligt Rom II-förordningen inte för den skull medför en fullständig överensstämmelse med 

begreppet enligt artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen. Rom II-förordningens avgränsning av 

skadeståndsgrundande händelse omfattar nämligen inte obehörig vinst, tjänst utan uppdrag 

samt oaktsamhet vid ingående av avtal då dessa istället ingår i kapitel III. EU-domstolen har 

emellertid placerat åtminstone oaktsamhet vid ingående av avtal inom ramarna för 

skadeståndsgrundande händelse i anknytning till Bryssel I-förordningens artikel 5.3.111 

Således skulle tolkningen av skadeståndsgrundande händelse i samband med Rom II-
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 Artikel 5, Rom II-förordningen. 
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 Artikel 6, Rom II-förordningen. 
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 Artikel 7, Rom II-förordningen. 
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 Artikel 8, Rom II-förordningen. 
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förordningen inte vara helt identisk med den tolkning som gäller enligt Bryssel I-

förordningen även om begreppet skulle anses utgöra restkategori i båda förordningarna.  

Vidare inkluderar skadeståndsgrundande händelse i Bryssel I-förordningens mening tvister 

om äganderätt, vilket inte hör till området förpliktelser och helt och hållet faller utanför Rom 

II-förordningens tillämpningsområde.112 

Även om en syn på skadeståndsgrundande händelse som restkategori är en förutsättning för 

att förordningen ska anses tillämplig på alla typer av förpliktelser utan grund i avtal är det 

inte den enda möjliga definitionen av skadeståndsgrundande händelse som förespråkas i 

doktrin. Som alternativ skulle skadeståndsgrundande händelse kunna definieras positivt, det 

vill säga genom en positiv avgränsning. Det innebär att alla förpliktelser som omfattas av 

definitionen faller in under kapitel II. Även om en förpliktelse annars hade fallit in under den 

positivt avgränsade definitionen av någon av bestämmelserna i kapitel III skulle kapitel II vara 

tillämpligt, då ingresspunkt 29 uttryckligen stadgar att kapitel III (obehörig vinst, negotiorum 

gestio, culpa in contrahendo) avser förpliktelser som inte har sin grund i 

skadeståndsgrundande händelser. Med andra ord bör en förpliktelse inte kunna ha sin grund 

i en skadeståndsgrundande händelse och samtidigt falla in under någon av bestämmelserna i 

kapitel III. Således, om begreppet skadeståndsgrundande händelse tilldelas en positiv 

definition, innebär det i så fall att en förpliktelse som uppfyller kriterierna för att ha sin 

grund i en skadeståndsgrundande händelse inte kan utgöra obehörig vinst, negotiorum 

gestio eller culpa in contrahendo. 113  

Hur skulle då en positiv definition av skadeståndsgrundande händelse kunna utformas? Den 

tolkning som vanligen framhålls är att alla förpliktelser som baseras på agerande (eller 

underlåtenhet) från svarandes sida bör anses ha sin grund i skadeståndsgrundande 

händelser. Till skillnad från de flesta länders materiella syn på skadeståndsgrundande 

händelser är det lämpligt att även låta händelser där svarande har orsakat förpliktelsens 

uppkomst utan att för den skull ha agerat klandervärt omfattas av begreppet. Skälet till detta 

är att undvika svåra gränsdragningsfrågor som kan uppstå beträffande vilken sorts beteende 

som ska anses klandervärt. En tolkning där begreppet skadeståndsgrundande händelse 

omfattar alla förpliktelser som uppstår som ett resultat av svarandes agerande är därför den 
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som normalt framhålls som det främsta alternativet till att begreppet skulle utgöra 

restkategori. Alla förpliktelser som på något sätt är ett resultat av svarandes agerande faller 

under denna tolkning under kapitel II, medan bestämmelserna i kapitel III endast kan 

tillämpas om förpliktelsens uppkomst inte orsakats av svarande. 114 

Det bör framhållas att enligt denna tolkning av skadeståndsgrundande händelse omfattar 

förordningen inte alla typer av utomobligatoriska förpliktelser, utan endast sådana som 

antingen uppstår som ett resultat av svarandes agerande eller som omfattas av någon av de 

positivt avgränsade bestämmelserna i kapitel III (dvs. har sin grund i antingen obehörig vinst, 

negotiorum gestio eller culpa in contrahendo). Exempelvis så skulle en förpliktelse som 

varken uppstod som ett resultat av svarandes agerande eller var baserad på vinst regleras i 

förordningen, även om den inte haft sin grund i ett avtalsförhållande. En sådan förpliktelse 

skulle varken omfattas av Rom I-förordningen eller Rom II-förordningen, utan skulle istället 

regleras av nationella lagvalsbestämmelser. 

 

3.2.4.2 Obehörig vinst, tjänst utan uppdrag och oaktsamhet vid ingående av avtal 

För utomobligatoriska förpliktelser som baseras på skadeståndsgrundande händelser 

återfinns förordningens lagvalsregler i kapitel II, mer specifikt i artikel 4. Kapitel III och 

artiklarna 10-12 behandlar övriga typer av utomobligatoriska anspråk, där obehörig vinst, 

tjänst utan uppdrag (negotiorum gestio) samt oaktsamhet vid ingående av avtal (culpa in 

contrahendo) inräknas. Det gemensamma för bestämmelserna i kapitel III är att de reglerar 

lagval för förpliktelser som varken grundar sig i avtal eller skadeståndsgrundande 

händelser.115  

Obehörig vinst regleras i artikel 10, och kommer att behandlas utförligare i kapitel 4 och 5, 

medan artikel 11 avser lagval för fall av negotiorum gestio – ersättningsanspråk som baserar 

sig på uppdragslöst, såväl som benefikt,116 utförande av någon annans angelägenheter. Båda 

dessa bestämmelser avser restitutionsrättsliga anspråk, det vill säga anspråk om 

återställande av egendom. Som kommer att framgå vid genomgången av artikel 10, har de 
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båda artiklarna troligtvis ett överlappande tillämpningsområde.117 Det kan till och med 

hävdas att de allra flesta fall av negotiorum gestio också kommer att utgöra obehörig 

vinst.118 För att artikel 11 ska kunna tillämpas krävs därför i princip att den betraktas som lex 

specialis i förhållande till artikel 10. Det är således lämpligt att låta artikel 10 gälla endast i 

fall av obehörig vinst som inte också utgör negotiorum gestio, då artikel 11 är av en mer 

specifik karaktär än artikel 10.119 

Artikel 12 reglerar lagval för culpa in contrahendo, som avser ersättningskrav med grund i 

oaktsamhet vid ingående av avtal. Då oaktsamhet i de flesta länders materiella rättssystem 

har sin grund i skadeståndsgrundande händelser är det svårt att enbart baserat på 

begreppet avgöra hur culpa in contrahendo enligt artikel 12 skiljer sig från 

skadeståndsgrundande händelser enligt kapitel II. Det är därför nödvändigt att skilja 

rekvisiten för tillämpning av artikel 12 från vad som bör falla in under benämningen 

skadeståndsgrundande händelse enligt kapitel II. Huruvida artikel 12 bör betraktas som lex 

specialis, eller om det helt bör anses falla utanför den autonoma definitionen av 

skadeståndsgrundande händelse, beror på vilken tolkning av skadeståndsgrundande 

händelse som görs. Om skadeståndsgrundande händelse utgör en restkategori uppstår inget 

problem, eftersom det då anses föreligga endast om artikel 12 inte är tillämplig. Om 

skadeståndsgrundande händelse däremot har en positiv definition, där allt som orsakas av 

svarandes agerande inkluderas, lär även oaktsamhet vid ingående av avtal innefattas då 

ersättningen har sin grund i svarandes oaktsamhet. För att artikel 12 ska vara tillämplig krävs 

i sådant fall att den betraktas som lex specialis i förhållande till bestämmelserna i kapitel II. 

En syn på artikel 12 som lex specialis förefaller dock problematisk, då den strider mot 

ingresspunkt 29, där det anges att bestämmelserna i kapitel III inte grundar sig på 

skadeståndsgrundande händelser. Ett sådant resonemang utgör ytterligare argument för att 

betrakta begreppet skadeståndsgrundande händelse såsom restkategori. 

Slutligen stadgar artikel 13 att lagvalet för förpliktelser som baserar sig på intrång i 

immateriella rättigheter specifikt ska regleras i artikel 8, vilket innebär att denna typ av 
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förpliktelse inte faller in under bestämmelserna i kapitel III. Den verkliga effekt denna 

bestämmelse har beror också den på den gränsdragning mellan kapitel II och III som blir 

gällande. Om alla förpliktelser med grund i svarandes agerande anses ha sin grund i 

skadeståndsgrundande händelser lär detta nämligen inkludera immaterialrättsliga anspråk. 

Detta skulle innebära att immaterialrättsliga anspråk per definition inte kunde regleras i 

kapitel III, vilket underminerar behovet av artikel 13 såsom undantagsregel.  
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4 Obehörig vinst i Rom II-förordningen 

 

4.1 Inledning 

Artikel 10 i Rom II-förordningen reglerar tillämplig lag på förpliktelser med grund i obehörig 

vinst. Bestämmelsen är formulerad på följande vis. 

Artikel 10 

Obehörig vinst 

1. Om en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i obehörig vinst, inbegripet 

mottagande av felaktigt utbetalda belopp, rör ett förhållande som råder mellan parterna, till 

exempel som har sin grund i ett avtal eller en skadeståndsgrundande händelse, som har nära 

anknytning till den obehöriga vinsten, skall den lag tillämpas som reglerar det förhållandet. 

2. Om tillämplig lag inte kan avgöras på grundval av punkt 1 och parterna har sin vanliga 

vistelseort i samma land när den händelse inträffar som ger upphov till obehörig vinst, skall 

lagen i det landet tillämpas. 

3. Om tillämplig lag inte kan avgöras på grundval av punkt 1 eller 2 skall den vara lagen i det 

land där den obehöriga vinsten gjordes. 

4. Om det framgår av de samlade omständigheterna i fallet att den utomobligatoriska 

förpliktelse som har sin grund i obehörig vinst har en uppenbart närmare anknytning till ett 

annat land än det som anges i punkterna 1, 2 och 3, skall lagen i det landet tillämpas. 

 

För att artikeln ska vara tillämplig krävs först och främst att den aktuella utomobligatoriska 

förpliktelsen har sin grund i obehörig vinst. Förordningstexten ger emellertid inte i sig någon 

klarhet i vad som avses med obehörig vinst. Den enda vägledningen utgörs av artikelns första 

punkt, där det framgår att mottagande av felaktigt utbetalda belopp i vart fall är exempel på 

obehörig vinst. Det kan dock inte antas att denna exemplifiering är uttömmande.120  

Den svåra frågan gäller hur förpliktelser med grund i obehörig vinst ska ställas i relation till 

de förpliktelser som regleras i kapitel II, det vill säga förpliktelser med grund i 
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skadeståndsgrundande händelser. Gränsdragningen mellan dessa obehörig vinst och 

skadeståndsgrundande händelser är central för förståelsen av förordningens interna 

struktur, och den är helt avgörande för hur bestämmelserna i kapitel II och III förhåller sig till 

varandra.  

Vid gränsdragningen mellan obehörig vinst och skadeståndsgrundande händelser kan två 

olika potentiella kriterier urskiljas för bedömningen av hur en viss utomobligatorisk 

förpliktelse ska kategoriseras: ett baserat på grunden för talan samt ett baserat på den 

rättsliga konsekvensen av talan. 

Enligt den första kriteriet undersöks vilken sorts omständighet som läggs till grund för 

förpliktelsen. Den händelse som utgör rättslig grund för ersättningsanspråket skulle kunna 

avgöra huruvida förpliktelsen anses ha sin grund i obehörig vinst eller ej. Exempelvis kan en 

förpliktelse ha sin grund i svarandes agerande (såsom en normal skadeståndsrättslig 

förpliktelse, där svarande agerat culpöst och orsakat kärande skada), eller inte ha sin grund i 

svarandes agerande (t.ex. condictio indebiti, där kärande av misstag berikat svarande på sin 

egen bekostnad). Ett tänkbart kriterium för att en förpliktelse ska anses ha sin grund i 

obehörig vinst är att den inte uppstått som ett resultat av svarandes agerande. 

Enligt det andra kriteriet skulle obehörig vinst kunna identifieras utifrån den rättsliga 

konsekvensen av den anförda talan, med andra ord vilken typ av ersättning som förpliktelsen 

avser. Huruvida en förpliktelse har sin grund i obehörig vinst skulle då kunna avgöras utifrån 

vilken form av ersättning som yrkas av kärande. T.ex. så skulle obehörig vinst endast kunna 

avse förpliktelser där kärande yrkat vinstbaserad ersättning. 

Generellt sett förekommer båda ovanstående kriterier på ett eller annat sätt i samband med 

obehörig vinst i merparten av EU-medlemsstaternas rättsordningar. Grovt förenklat kan 

obehörig vinst för det mesta kännetecknas av dels en brist på krav av klandervärt agerande 

från svarandes sida, dels av ett återbetalningsanspråk där ersättningen baseras på den vinst 

svarande gjort, snarare än den förlust som uppstått hos kärande.121 

Skadeståndsgrundande händelser karaktäriseras vanligtvis av det motsatta, det vill säga att 

käranden har ett anspråk på ersättning för en skada som på ett eller annat sätt orsakats av 
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svarande. Frågan om hur de ovan beskrivna kriterierna bör användas för att skilja talan enligt 

kapitel II från talan om obehörig vinst inom ramarna för Rom II-förordningens undersöks 

nedan i detta kapitel. 

 

4.2 När föreligger obehörig vinst? 

 

4.2.1 Artikelns ordalydelse 

Som beskrivits i avsnitt 4.1 är det svårt att utläsa vad som enligt ordalydelsen omfattas av 

förordningens definition av obehörig vinst.122 Endast två saker tycks stå klart. För det första 

utgör mottagande av felaktigt utbetalda belopp i vart fall obehörig vinst. För det andra 

måste någon form av vinst ha skett, det vill säga svarande (eller någon svarande står till 

ansvar för) måste ha berikats på något sätt.123 Förpliktelsen är följaktligen vinstbaserad, 

snarare än baserad på skada.124 

Efter att ha konstaterat att obehörig vinst endast föreligger i samband med förpliktelser där 

ersättningen är vinstbaserad måste det andra möjliga bedömningskriteriet undersökas, 

nämligen vilka typer av händelser som kan ligga till grund för obehörig vinst. Det är i detta 

avseende som svårigheter uppstår. Att besvara denna fråga är komplicerat, inte minst mot 

bakgrund av den oenighet som råder bland medlemsstaterna avseende begreppets 

materiella betydelse. Bristen på konsensus mellan medlemsstaterna minskar klarheten i 

ordets avsedda betydelse inom förordningen. 125 

Det står tämligen klart, med beaktande av vad som gäller materiellt bland EU:s 

medlemsstaters rättsordningar, att obehörig vinst i normalfallet inte kräver klandervärt 

agerade från svarande för att utgå. Detta har även bekräftats av EU-domstolen vilket även 

bekräftats av EU-domstolen i ett fall som redogörs för nedan.126 Fallet har visserligen ingen 

direkt anknytning till Rom II-förordningen, men det kan belysa EU-domstolens tolkning av 

begreppet i ett internationellt sammanhang. Det bör således inte vara nödvändigt att 
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 I avsnitt 4.3; Mål C-47/07P Masdar (UK) Ltd v. Commission [2008] ECR I-9761. 



45 
 

svarande är den som orsakat vinstens uppkomst (eller kärandes missgynnande) för att ett 

vinstbaserat ersättningsanspråk ska betraktas som obehörig vinst. Frågan som är stridig, är 

huruvida den omständighet som ger upphov till återbetalningsanspråket överhuvudtaget 

kan uppkomma som ett resultat av svarandes agerande. Kan ett vinstbaserat 

ersättningsanspråk anses ha sin grund i obehörig vinst även i fall då svarande faktiskt har 

agerat klandervärt, eller avser begreppet endast förpliktelser som uppstått oberoende av 

svarandes agerande? 

Som nämnts framgår det av punkt 29 i förordningens ingress att obehörig vinst grundas på 

annat än skadeståndsgrundande händelser. Huruvida detta innebär att obehörig vinst inte 

kan föreligga om en förpliktelse har sin grund i svarandes agerande, beror följaktligen på den 

tolkning som görs av begreppet skadeståndsgrundande händelse.  

Om den tolkning där skadeståndsgrundande händelse ses som en restkategori blir gällande 

kan en bred tolkning av obehörig vinst tillämpas utan att strida mot ingresspunkt 29. En 

förpliktelse har då sin grund i en skadeståndsgrundande händelse endast om den inte har sin 

grund i obehörig vinst, negotiorum gestio eller culpa in contrahendo, och det faktum att en 

förpliktelse har sin grund i obehörig vinst utesluter följaktligen att den skulle ha sin grund i 

en skadeståndsgrundande händelse. Om obehörig vinst anses innefatta vinstbaserade 

förpliktelser som uppstår på grund av svarandes agerande innebär det att begreppet 

skadeståndsgrundande händelse, såsom restkategori, inte omfattar dessa typer av 

förpliktelser. Det faktum att obehörig vinst inte kan ha sin grund i skadeståndsgrundande 

händelser utgör därför inget hinder mot att begreppet innefattar förpliktelser som uppstår 

ur svarandes agerande, förutsatt att skadeståndsgrundande händelse betraktas som 

restkategori. 

En tolkning av begreppet skadeståndsgrundande händelse som formuleras genom en positiv 

avgränsning (dvs. om begreppet inte utgör en restkategori) innebär däremot att obehörig 

vinst i vart fall inte bör kunna grunda sig på händelser som faller in under denna positiva 

avgränsning av skadeståndsgrundande händelse. Det faktum att en förpliktelse har sin grund 

i en skadeståndsgrundande händelse enligt en positiv definition av begreppet utesluter att 

förpliktelsen skulle kunna ha sin grund i obehörig vinst, då obehörig vinst inte kan ha sin 

grund i skadeståndsgrundande händelser enligt ingresspunkt 29. Om begreppet 
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skadeståndsgrundande händelse anses omfatta alla förpliktelser som har sin grund i 

svarandes agerande innebär detta att en sådan förpliktelse inte kan ha sin grund i obehörig 

vinst enligt artikel 10.  

Det kan anföras att lagvalsregeln i artikel 10.3 blir mer ändamålsenlig om landet där vinsten 

görs är identifierbart för båda parter vid tidpunkten för vinsten, vilket är mindre sannolikt 

om vinsten uppstår som ett resultat av svarandes agerande.127 Landet där vinsten görs har 

nämligen inte nödvändigtvis någon anknytning till kärande, och om denne inte varit aktiv i 

samband med vinstens uppkomst (vilket mycket väl kan vara fallet då vinsten uppstår som 

ett resultat av svarandes agerande) är det inte säkert att han eller hon har haft möjlighet att 

förutse tillämplig lag.  Enbart det faktum att en av lagvalsreglerna i artikel 10 ter sig mer 

lämplig avseende förpliktelser som uppstår genom kärandes agerande behöver emellertid 

inte nödvändigtvis innebära att andra typer av förpliktelser ska uteslutas från begreppet 

obehörig vinst. 

Variationen bland språkversionerna föresvårar eventuella slutsatser som annars skulle kunna 

dras från artikelns ordalydelse. Storbritannien och Tyskland är två länder som haft stort 

inflytande på förordningens utformning, och vars språkversioner kan anses stödja en bred 

tolkning av obehörig vinst där förpliktelser med grund i svarandes agerande innefattas. De 

flesta versioner av förordningen är emellertid formulerade enligt den snävare tolkningen, 

vilket också är den materiellt gällande tolkningen i majoriteten av EU:s rättsordningar. 

Sammanfattningsvis får artikelns ordalydelse anses oklar till sin innebörd, och andra 

rättskällor måste undersökas för att utreda frågan.128 

 

4.2.2 Vad kan uteslutas ur obehörig vinst? 

Ett sätt att utreda vad som innefattas i begreppet obehörig vinst är att identifiera vilka 

förpliktelser som i vart fall inte kan falla under artikel 10. Här kan inledningsvis nämnas 

immaterialrättsliga anspråk, som enligt artikel 13 regleras i artikel 8. Förpliktelser baserade 

på negotiorum gestio regleras i artikel 11. Det har tidigare diskuterats att även om en 
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utomobligatorisk förpliktelse med grund i tjänst utan uppdrag i annat fall skulle ha 

innefattats i definitionen av obehörig vinst bör artikel 11 ha företräde.129  

Beträffande culpa in contrahendo kan det möjligtvis hävdas att förpliktelser baserade på 

obehörig vinst som uppstår i samband med förhandlingarna vid avtalsingående ska falla 

under artikel 12. I och med att artikeln använder sig av begreppet oaktsamhet är det 

emellertid mer naturligt att se artikel 12 som enbart tillämplig på förpliktelser med grund i 

svarandes agerande, då oaktsamhet rimligtvis förutsätter någon form av skuld hos 

svarande.130 Ses skadeståndsgrundande händelse som restkategori finns det inget som 

hindrar att en förpliktelse som annars haft grund i obehörig vinst också anses ha grund i 

culpa in contrahendo. I ett sådant fall är det rimligt att anta att artikel 12 utgör lex specialis i 

förhållande till artikel 10, på grund av dess mer specifika karaktär.131 

Om skadeståndsgrundande händelse istället definieras genom en positiv avgränsning och 

innefattar alla förpliktelser med grund i svarandes agerande innebär det att obehörig vinst 

inte kan föreligga om artikel 12 är tillämplig. Då artikel 12 kräver oaktsamhet och i princip 

bör förutsätta att förpliktelsen uppstått som ett resultat av svarandes agerande skulle en 

förpliktelse som faller under artikel 12 också falla under den positiva definitionen av 

skadeståndsgrundande händelse. Eftersom obehörig vinst inte kan ha sin grund i 

skadeståndsgrundande händelser kan en förpliktelse som omfattas av artikel 12 inte heller 

ha sin grund i obehörig vinst. Följaktligen skulle artikel 12 inte behöva betraktas som lex 

specialis i förhållande till obehörig vinst, då de förpliktelser som omfattas av culpa in 

contrahendo skulle falla utanför definitionen av obehörig vinst och istället anses ha sin grund 

i skadeståndsgrundande händelser.132  

Tolkningen är dock problematisk, då den skulle innebära att artikel 12 kunde tillämpas i 

samband med skadeståndsgrundande händelser. Om alla fall av culpa in contrahendo också 

anses ha sin grund i skadeståndsgrundande händelser skulle en tillämpning av artikel 12 

innebära att en förpliktelse med grund i en skadeståndsgrundande händelse reglerades av 

lagvalsreglerna i kapitel III snarare än i kapitel II. En sådan tillämpning bör anses stå i strid 
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med ingresspunkt 29, som förklarar att bestämmelserna i kapitel III grundar sig på annat än 

skadeståndsgrundande händelser. I detta sammanhang räcker det dock med att konstatera 

att oavsett om begreppet skadeståndsgrundande händelse betraktas som restkategori eller 

om det innefattar alla förpliktelser med grund i svarandes agerande är artikel 10 inte 

tillämplig på förpliktelser som har sin grund i culpa in contrahendo. 

En annan kategori förpliktelser som inte omfattas av artikel 10 på grund av att andra regler 

är lex specialis är krav på återbetalning av belopp som utbetalats med grund i ett 

ogiltigförklarat eller hävt avtal.133 Sådana förpliktelser faller under Rom I-förordningens 

tillämpningsområde. 134  Detta bör dock endast gälla för de fall då betalningen varit 

kontraktsenlig, det vill säga baserad på det faktiska innehållet i avtalet, då en felaktig 

utbetalning inte utgör en avtalsförpliktelse vare sig kontraktet varit giltigt eller ej.135 En 

betalning av en ogiltig avtalsförpliktelse som sker till för stort belopp faller under Rom I-

förordningen upp till det avtalsenliga beloppet, men ersättningsanspråk på den 

överskjutande summan kan omfattas av obehörig vinst och artikel 10.136 En förpliktelse av 

denna typ kommer därför i vissa fall kunna leda till att olika länders lagar blir tillämpliga på 

olika delar av en förpliktelse, s.k. dépeçage. Man skulle exempelvis kunna tänka sig att någon 

i Sverige köper en vara av någon i Storbritannien. Köparen ska enligt avtalet göra en 

betalning på 1 000 kr, men av misstag gör han en utbetalning på 1 500 kr. Efter att 

betalningen genomförs visar det sig att köpeavtalet som helhet var ogiltigt. Ett 

återbetalningskrav på de 1 000 kr som betalades enligt avtalet skulle då regleras av den lag 

som gäller enligt Rom I-förordningen, och de 500 kr som övergick det avtalsenliga beloppet 

skulle regleras enligt lagvalsreglerna i Rom II-förordningen. Då lagvalsreglerna i de båda 

förordningarna inte är identiska är det möjligt att engelsk rätt är tillämplig på den ena 

summan, och svensk rätt på den andra, allt beroende på de specifika omständigheterna. 

Som ovan konstaterats kan avgränsningen gentemot skadeståndsgrundande händelser också 

undanta förpliktelser från tillämpning av artikel 10. Frågan behandlas i detalj i avsnitt 4.3. 
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4.2.3 Kan obehörig vinst definieras positivt? 

Som nämnts ovan bör uttrycket obehörig vinst förutsätta att en svarande på något sätt 

berikats – gjort en vinst – samt att detta berikande av någon anledning inte bör ses som 

rättsligt giltig. En definition som undviker att basera sig på teknikaliteter är att föredra, 

avseende exempelvis berikandets karaktär, grunden för återbetalningsanspråket eller 

sambandet mellan vinsten och förlusten hos parterna. En allmänt hållen definition 

underlättar tillämpning av förordningens lagvalsregler i flera olika medlemsstater, utan att 

skillnader uppstår vid tillämpning i samband med olika länders rättsordningar.137 

Definitionen som uppställs i DCFR138 kan, trots att den saknar bindande verkan, vara av 

intresse i detta sammanhang, då den ger en ungefärlig bild av hur principen tolkas i ett 

europeiskt internationellt sammanhang. 

I viss mån kan DCFR:s definition anses stödja den tolkning där återbetalningskrav med grund 

i svarandes agerande inte faller under artikel 10, utan istället anses ha sin grund i 

skadeståndsgrundande händelser. Här kan Book VI av DCFR, närmare bestämt artikel 6:101.4 

nämnas, angående utomobligatoriskt ansvar för skada som orsakats annan. I artikeln anges 

som en möjlighet att skadelidande i fall av skadeståndsgrundande händelser ersätts genom 

ett betalningskrav motsvarande alla fördelar skadevållande njutit i samband med skadan hos 

kärande.139 Den definition av skadeståndsgrundande händelse (tort) som gäller enligt DCFR 

kan således innefatta vissa förpliktelser där ersättningen är vinstbaserad. Förekomsten av 

denna möjlighet avseende skadestånd kan tolkas som att vinstbaserad ersättning för 

svarandes agerande betraktas som grundat i skadeståndsgrundande händelser snarare än 

obehörig vinst.  

Det kan dock argumenteras för att DCFR:s definition vid en sammanvägd bedömning även 

stöder den breda tolkningen av obehörig vinst. Den bakomliggande tanken är att en ökning 

av svarandes tillgångar, sammanlänkad med en minskning av kärandes, ska ha skett. 

Grunden (eller bristen på grund) för berikandet berättigar sedan kärandes krav på svarande 

att återställa vinsten eller motsvarande värde.140  
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I artikel 4:101.c, Book VII, finns en referens angående obehörig vinst till ”where the enriched 

person infringes the disadvantaged person’s rights or legally protected interests”,141 som 

tyder på att obehörig vinst kan uppstå ur svarandes agerande. Den beskrivna situationen 

avser då svarande som på något sätt kränkt kärandes rättigheter, vilket tycks kunna ge rätt 

till ersättning för obehörig vinst. Detta kan tolkas som att obehörig vinst kan uppstå genom 

att svarande kränker kärandes rättigheter. 

Vidare berättigar artikel 5:104 återgäldande av ”the fruits and use” av en vinst i fall då den 

berikade agerat i ond tro, vilket också talar för att obehörig vinst kan uppstå ur svarandes 

agerande. Om svarandes agerande inte hade kunnat ge upphov till obehörig vinst hade det 

inte varit av intresse huruvida denne varit i god eller ond tro. Dessa bestämmelser talar för 

att åtminstone vissa vinstbaserade ersättningar för klandervärt agerande hos svarande ryms 

inom obehörig vinst i DCFR:s mening.142  

Sammantaget är värdet av den i DCFR uppställda definitionen av obehörig vinst högst oklart, 

då den kan anses stödja båda tolkningarna av förhållandet mellan obehörig vinst och 

skadeståndsgrundande händelser. Det faktum att den saknar bindande verkan medför även 

att försiktighet bör iakttas vid argumentation grundad på specifika detaljer i lydelsen. Det är 

därför lämpligt att betrakta den som en allmänt hållen utgångspunkt avseende vad för sorts 

vinst som är obehörig, såväl som vilken typ av anknytning mellan missgynnande och vinst 

som krävs. Till följd av både detta samt definitionens breda formulering är det svårt att med 

säkerhet identifiera några specifika kriterier för obehörig vinst enligt Rom II-förordningen, 

förutom att grunden för förpliktelsen inte får utgöra en skadeståndsgrundande händelse 

(enligt ingresspunkt 29) samt att ersättningen måste vara vinstbaserad. 
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4.3 Gränsdragningen mellan obehörig vinst och 

skadeståndsgrundande händelse 

 

4.3.1 Två tolkningsmöjligheter 

Som ovan nämnts kan två potentiella kriterier diskuteras för att skilja obehörig vinst från 

förpliktelser baserade i skadeståndsgrundande händelser: grunden för förpliktelsen samt 

metoden för ersättning.143 Något som verkar mer eller mindre okontroversiellt är att 

obehörig vinst såsom en form av restitution endast avser vinstbaserade ersättningsanspråk, 

det vill säga anspråk som avser återbärandet av en vinst snarare än ersättning för en 

skada.144 Som exempel på denna typ av förpliktelse kan nämnas condictio indebiti – 

misstagsbetalning. Ersättningen med grund i en sådan utbetalning baserar sig inte på någon 

skada som svarande har orsakat, då svarande inte behöver ha haft någon roll sitt eget 

berikande. Istället grundar sig ersättningsanspråket på den vinst som uppstått hos svarande. 

Huruvida enbart det faktum att en talan avser ett vinstbaserat ersättningsanspråk kan 

medföra att en förpliktelse har sin grund i obehörig vinst enligt artikel 10 är emellertid mer 

ifrågasatt, då en sådan tolkning inte tar hänsyn till förpliktelsens grund.145  

För att verkligen klargöra begreppets omfattning inom Rom II-förordningen är det 

nödvändigt att undersöka hur grunden för obehörig vinst, det vill säga den specifika 

omständighet som gör en vinst obehörig, förhåller sig till begreppet skadeståndsgrundande 

händelse. Det bör kunna antas att obehörig vinst baserar sig på annat än 

skadeståndsgrundande händelser, och därför endast föreligger i fall då rättsgrunden som 

ersättningsanspråket svarar mot inte baserar sig på skadeståndsgrundande händelser. 146 I 

avsaknad av definition av endera begreppen är detta konstaterande emellertid inte till 

särskilt stor hjälp, mer än för att belysa behovet av gränsdragning. Ska lagvalsreglerna i 

kapitel II tillämpas framför artikel 10? Detta bör medföra att förpliktelser baserade på 

obehörig vinst inte kan grunda sig i svarandes agerande. Eller motsatsvis, är artikel 10 
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tillämplig på alla förpliktelser, oavsett grund,147 där ersättningsanspråket baserar sig på hur 

svarande gynnats snarare än hur kärande missgynnats? Det förra alternativet blir följden om 

skadeståndsgrundande händelse definieras genom en positiv avgränsning, medan det senare 

är förenligt med en syn på skadeståndsgrundande händelse såsom restkategori. 

Än så länge har ingen av uppfattningarna bekräftats av EU-domstolen, varför de 

huvudsakliga argumenten för båda diskuteras parallellt nedan. Obehörig vinst har visserligen 

behandlats i Masdar (UK) Ltd v. Commission148 men domstolens slutsatser i samband med 

detta kan sägas förenliga med båda tolkningarna av begreppet. I fallet klargörs nämligen att 

obehörig vinst inte kräver klandervärt agerande från svarandes sida, men det ger ingen 

vägledning i frågan huruvida svarandes klandervärda agerande innebär att obehörig vinst 

inte kan föreligga. 

För att ge en tydlig struktur har de båda tolkningarna delats upp i var sitt avsnitt. De 

behandlas helt separat, vilket är anledningen till att vissa av argumenten förekommer i båda 

avsnitten, dock ur olika perspektiv. Avsnitten är även avsedda att utreda 

gränsdragningsfrågan utifrån vilken betydelse som sannolikt avsetts med obehörig vinst. De 

övriga konsekvenser som gränsdragningen får, exempelvis på förordningens 

tillämpningsområde, behandlas i kapitel 6. 

 

4.3.2 Obehörig vinst endast om förpliktelsen inte har sin grund i en skadestånds-

grundande händelse 

I detta sammanhang kan den materiella rättens definition av obehörig vinst i EU:s olika 

nationella rättsystem beaktas, då den ger en inblick i var inspiration kan ha hämtats i 

samband med förordningens utformning. I Tyskland innefattar begreppet obehörig vinst 

exempelvis även vinstbaserade ersättningsanspråk för felaktigt agerande.149 I Frankrike 

däremot, kan en ersättningstalan avseende obehörig vinst endast föras i det fall att ingen 

skadeståndsrättslig talan (delict) kan väckas. 150  I Storbritannien är det sannolikt att 
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vinstbaserad ersättning med grund i svarandes agerande faller under kategorin ”restitution 

for wrongdoing” snarare än obehörig vinst.151  

Om obehörig vinst enligt Rom II-förordningen skulle definieras i enlighet med hur begreppet 

tolkas i den engelska rätten skulle förpliktelser med grund i svarandes agerande uteslutas 

från tillämpningen av artikel 10, och istället anses ha sin grund i skadeståndsgrundande 

händelser.152 Det brittiska synsättet är i linje med en tolkning där skadeståndsgrundande 

händelse definieras positivt som en händelse orsakad av svarandes agerande och som ligger 

till grund för en utomobligatorisk förpliktelse. Då obehörig vinst inte kan baseras på 

skadeståndsgrundande händelser kan artikel 10 enligt denna tolkning inte heller tillämpas på 

sådana förpliktelser, oavsett om ersättningen är vinstbaserad eller ej. Om ett visst berikande 

orsakas genom svarandes eget agerande har en talan om återbetalning alltså sin grund i en 

skadeståndsgrundande händelse, och faller under bestämmelserna i kapitel II, snarare än 

artikel 10.153 

En tolkning i enlighet med det engelska synsättet kan således sammanfattas genom att 

obehörig vinst endast föreligger om talan inte grundar sig på svarandens agerande, i vilket 

fall den istället faller under bestämmelserna i kapitel II. Omfattas inte talan av kapitel II, eller 

av någon annan bestämmelse i kapitel III (eller annan bestämmelse som är lex specialis i 

förhållande till förordningen), är artikel 10 tillämplig förutsatt att ersättningsanspråket är 

vinstbaserat. 

Argument till stöd för denna tolkning utgörs till att börja med av att en gränsdragning 

baserad på grunden för talan är enklare att tillämpa än en som baserar sig på typen av 

ersättningsanspråk. En sådan bedömning är baserad på ett mer lättbedömt kriterium, då den 

i många fall bör innebära att ingen ställning till huruvida ett visst ersättningsanspråk är 

vinstbaserat eller skadebaserat behöver tas.154 Det bör anses lättare att avgöra huruvida 

svarande varit aktiv i samband förpliktelsens uppkomst än huruvida ett ersättningsanspråk 
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händelser. 
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materiellt sett är avsett att återgälda en vinst eller kompensera för en skada. Det tidigare 

kan utredas så enkelt som att den direkta orsaken till berikandet undersöks. Är orsaken 

svarande, har förpliktelsen sin grund i en skadeståndsgrundande händelse. Är orsaken någon 

annan, kan förpliktelsen har sin grund i obehörig vinst. En gränsdragning som baserar sig på 

typen av ersättning kräver emellertid en mer komplicerad bedömning. Då en vinst hos 

svarande i många fall kommer att vara storleksmässigt identisk med en förlust hos kärande 

kan det vara svårt att avgöra huruvida ett visst anspråk är vinst- eller skadebaserat.155  

Ett problem som uppstår i och med den positivt avgränsade synen på skadeståndsgrundande 

händelse utgörs dock av exemplet på rådande förhållande i artikel 10.1. Exemplet klargör att 

obehörig vinst i vart fall kan ha nära anknytning till ett förhållande baserat på en 

skadeståndsgrundande händelse. Den mest naturliga innebörden av detta är om den 

obehöriga vinsten uppstår ur en skadeståndsgrundande händelse, det vill säga om ett 

agerande från svarandes sida ger upphov till obehörig vinst. Detta vore oförenligt med en 

tolkning där obehörig vinst inte kunde uppstå ur svarandes agerande. 

Uttrycket rådande förhållande skulle emellertid kunna antyda att förhållandet måste 

existera innan den obehöriga vinsten uppstår. I så fall skulle ett förhållande baserat på en 

skadeståndsgrundande händelse behöva vara fullbordat vid tidpunkten då den obehöriga 

vinsten med anknytning till det uppkommer. Exemplet avser då obehörig vinst med nära 

anknytning till en förpliktelse baserad på en skadeståndsgrundande händelse, snarare än till 

en skadeståndsgrundande händelse.156 Exempel på detta skulle vara att obehörig vinst 

uppstår när någon gör en felaktig utbetalning i enlighet med en skadeståndsrättslig 

förpliktelse. Den obehöriga vinsten har då anknytning till förpliktelsen med grund i den 

skadeståndsgrundande händelsen, men inte till själva skadeståndsgrundande händelsen. 

Ett ytterligare argument mot att skadeståndsgrundande händelse ska anses innefatta alla 

förpliktelser med grund i svarandes agerande utgörs av artikel 13, och det faktum att den 

skulle sakna betydelse om immaterialrättsliga anspråk ändå inte hade fallit inom någon av 

bestämmelserna i kapitel III. Immaterialrättsliga utomobligatoriska anspråk utgörs av att 

någon gjort intrång i någon annans immateriella rättighet, och en sådan förpliktelse har 

således grund i svarandes agerande. Det kan visserligen påstås att artikeln enbart är avsedd 

                                                      
155

 Dickinson, 4.14. 
156

 Dickinson, p. 4.15. 



55 
 

att tydliggöra det faktum att immaterialrättsliga anspråk regleras i artikel 8, och att den inte 

är menad att ses som en undantagsbestämmelse. En placering av förpliktelser med grund i 

svarandes agerande under en positiv definition av skadeståndsgrundande händelse skulle 

därför inte vara i strid med den potentiella betydelsen av artikel 13.157 Det är dock svårt att 

se vad det verkliga behovet av ett förtydligande av sådant slag skulle vara, och varför övriga 

förpliktelser med grund i skadeståndsgrundande händelser, såsom miljöskador och fackliga 

stridåtgärder, inte tilldelats liknande förtydliganden. 

Slutligen kan sägas att en positivt avgränsad definition av skadeståndsgrundande händelse 

skulle innebära att lagvalsreglerna i kapitel II inte kan kringgås genom tillämpning av den s.k. 

skyddsklausulen i artikel 10.4. Denna artikel kan inskränka tillämpningen av den annars 

utpekade lagen genom att ett annat lands lag anses ha uppenbart närmare anknytning till 

den aktuella förpliktelsen. Skyddsklausuler har inte ansetts lämpliga för lagvalsregleringen i 

artiklarna 6, 7 och 9, som reglerar förpliktelser med grund i skadeståndsgrundande 

händelser i samband med otillbörlig konkurrens, miljöskador och fackliga stridsåtgärder. En 

förpliktelse som regleras av artikel 10 kan också inskränkas av artikel 14, genom avtal om 

tillämplig lag (partsautonomi). Detta är inte tillåtet i situationer gällande otillbörlig 

konkurrens och handlingar som begränsar den fria konkurrensen, enligt artikel 6.4. En 

tolkning där obehörig vinst kunde omfatta vinstbaserade förpliktelser med grund i svarandes 

agerande skulle innebära att en förpliktelse som annars hade fallit under någon av artiklarna 

i kapitel II istället regleras i artikel 10 om ersättningen är vinstbaserad. Av detta följer att 

kärande kan kringgå förbuden som gäller enligt artiklarna 6, 7 och 9 genom att yrka 

vinsbaserad ersättning. Förpliktelsen kan då bli föremål för tillämpning av skyddsklausul, och 

parterna ges möjlighet att avtala om tillämplig lag. Exempelvis skulle kärande kunna kräva 

ersättning av svarande på grund av att svarande utsatt kärande för otillbörlig konkurrens, 

vilket i normala fall regleras i artikel 6 som varken innehåller skyddsklausul eller tillåter 

partsautonomi. Det faktum att kärande yrkar vinstbaserad ersättning skulle innebära att den 

annars utpekade lagen kunde åsidosättas till förmån för lagen i ett land med uppenbart 

närmare anknytning, samt att parterna tilläts avtala om tillämplig lag. Det kan ifrågasättas 
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huruvida en sådan möjlighet kan ha varit avsedd, och den föreligger inte om alla förpliktelser 

med grund i svarandes agerade omfattas av begreppet skadeståndsgrundande händelse.158 

 

4.3.3 Obehörig vinst med grund i svarandes agerande 

I kontrast till den tolkning som framförts i föregående avsnitt menar vissa författare att 

obehörig vinst ska anses omfatta i princip alla vinstbaserade ersättningsanspråk, oavsett om 

svarande orsakat vinstens uppkomst eller ej, förutsatt att de faller under förordningens 

tillämpningsområde. Enligt detta synsätt definieras skadeståndsgrundande händelse negativt 

(såsom restkategori). Av detta följer att lagvalsreglerna i kapitel II omfattar alla 

utomobligatoriska ersättningsanspråk som inte faller under någon av bestämmelserna i 

kapitel III.  

I civilrättsliga system återfinns inte den engelska indelningen mellan ”restitution for 

wrongdoing” och ”unjust enrichment by subtraction”, där det fokuseras på förpliktelsens 

rättsgrund.159 I dessa länder talas istället om en ”avsaknad av grund”160 vilket förtar behovet 

av den engelska distinktionen, som baseras på att ”restitution for wrongdoing” har sin grund 

i tort (skadeståndsgrundande händelse).161  

En anledning till att förespråka denna tolkning är att det engelska nationella rättsläget till 

viss del är oklart, och även om många ställer sig bakom tolkningen där ”restitution for 

wrongdoing” ses som tort-baserad, är den ännu inte att anses som allmänt vedertagen inom 

det brittiska rättsystemet.162 Det förefaller mindre sannolikt att förordningens definitioner 

baserats på tolkningar i den materiella rätten som inte med säkerhet får genomslag ens 

inom den brittiska rättsordningen. Den oenighet som råder avseende betydelsen av 

obehörig vinst i den engelska rätten talar därför mot att den läggs till grund för hur 

begreppet tolkas inom ramarna för Rom II-förordningen. 
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En syn på skadeståndsgrundande händelse som restkategori är vidare i överensstämmelse 

med förordningens lydelse, närmare bestämt exemplet på rådande förhållande i artikel 10.1. 

Som nämnts i det föregående avsnittet bör det mest uppenbara fallet där en förpliktelse 

med grund i obehörig vinst har nära anknytning till ett förhållande ”som har sin grund i […] 

en skadeståndsgrundande händelse”163 utgöras av en vinstbaserad förpliktelse med grund i 

en skadeståndsgrundande händelse. En sådan tolkning av lydelsen skulle innebära att 

obehörig vinst kan uppstå ur händelser som annars hade betraktats som 

skadeståndsgrundande händelser. Således utgör skadeståndsgrundande händelse 

restkategori i förhållande till artikel 10. Tolkningen är i enlighet med vad som gäller för 

obehörig vinst i den tyska materiella rättsordningen, vilket är särskilt beaktansvärt då artikel 

10 i stor utsträckning utformats med tysk lagvalsreglering som mall.164 

Som ytterligare argument kan det tyska begreppet “Eingriffskondiktion” tas upp, vilket kan 

översättas såsom ”kränkande av annans rättigheter”, och som många författare menar i vart 

fall bör innefattas i begreppet obehörig vinst enligt Rom II-förordningen.165 Den tyska 

ersättningsgrunden baserar sig visserligen på någons klandervärda agerande, men inte 

nödvändigtvis svarandes, då ”Eingriffskondiktion” är tillämpligt även då vinsten hos svarande 

uppstått på grund av tredje parts handlingar, och tysk doktrin är mer eller mindre enig om 

att det bör falla under artikel 10. På grund av den stora likheten mellan ”Eingriffskondiktion” 

och andra restitutionsformer som baseras på klandervärt agerande, såsom ”resitution for 

wrongdoing”, kan det anföras att de rimligen bör inordnas under samma lagvalsregel, vilket 

är i enlighet med att artikel 10 anses innefatta vinstbaserade anspråk med grund i svarandes 

agerande.166  

Till sist så finner tolkningen där skadeståndsgrundande händelse betraktas som restkategori, 

eller i vart fall en tolkning där skadeståndsgrundande händelse inte exklusivt omfattar alla 

förpliktelser med grund i svarandes agerande, stöd i artikel 12 som ordnar förpliktelser 

baserade på svarandes oaktsamhet vid ingående av avtal (culpa in contrahendo) under 

lagvalsreglerna i kapitel III. Den positivt avgränsade definitionen av skadeståndsgrundande 

händelse skulle förutsätta att undantag gjordes för culpa in contahendo, vilket väcker frågan 
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om varför detsamma inte ska gälla obehörig vinst och negotiorum gestio. Som framförts i 

föregående avsnitt tyder undantaget i artikel 13 vidare på att immaterialrättsliga intrång i 

annat fall skulle ha fallit under reglerna i kapitel III, vilket också kan anses tyda på att 

ersättningsanspråk med grund i svarandes agerande bör omfattas av artikel 10.167  

                                                      
167

 Calliess, s. 503. 



59 
 

5 Lagvalet vid obehörig vinst 

 

5.1 En s.k. kaskadregel 

 
Efter att ha behandlat problematiken i samband med definitionen av obehörig vinst enligt 

Rom II-förordningen kan analysen gå vidare till de rättsliga konsekvenser som regleringen 

innebär. Artikel 10 är utformad som en s.k. kaskadregel, det vill säga en listning av 

lagvalsbestämmelser tillämpliga under olika kriterier, uppradade efter fallande dignitet.168  

Den inledande bestämmelsen i artikel 10.1 ska tillämpas i första hand. Den stadgar att det 

lands lag som reglerar ett rådande förhållande mellan parterna gäller i de fall då den 

obehöriga vinsten har nära anknytning med ett sådant förhållande. 

I andra hand bestäms lagvalet i enlighet med artikel 10.2, som stadgar att förpliktelsen lyder 

under lagen i landet där parterna hade sin gemensamma vanliga vistelseort vid tidpunkten 

för händelsen som gav upphov till den obehöriga vinsten. Har parterna varken haft ett 

rådande förhållande eller en gemensam vanlig vistelseort tillämpas lagen i det land där den 

obehöriga vinsten gjordes enligt artikel 10.3.  

Har dock förpliktelsen, trots att något annat gäller enligt punkt 1-3, uppenbart närmare 

anknytning till ett annat land, gäller istället det landets lag enligt artikel 10.4. 

 

5.2 Om vinsten har anknytning till rådande förhållande 

 

5.2.1 Accessorisk anknytning 

Om en utomobligatorisk förpliktelse med grund i obehörig vinst rör ett förhållande som 

råder mellan parterna stadgas det alltså i artikel 10.1 att den rättsordning som reglerar 

förhållandet också ska vara tillämplig på förpliktelsen. Detta innebär att tillämplig lag 

bestäms på grundval av i övrigt gällande lagvalsreglering (s.k. accessorisk anknytning). 
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Exempel på lagvalsregler som kan bli tillämpliga härigenom är Rom I-förordningen om det 

rådande förhållandet varit ett avtal, eller Rom II-förordningens andra kapitel om förhållandet 

grundar sig i en skadeståndsgrundande händelse. Syftet med denna ordning är att det med 

hänsyn till anknytningen mellan det rådande förhållandet och den obehöriga vinsten anses 

önskvärt att de båda regleras enligt samma tillämpliga rättsordning.169 

För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs alltså, förutom att det existerar en 

utomobligatorisk förpliktelse med grund i obehörig vinst, att ett förhållande råder mellan 

parterna som har nära anknytning till den obehöriga vinsten. Av ordalydelsen framgår att det 

rådande förhållandet kan baseras på en skadeståndsgrundande händelse (kapitel II) såväl 

som avtal (Rom I-förordningen).  

De exempel som ges i artikeln bör emellertid inte betraktas som uttömande, utan även 

andra typer av förhållanden kan medföra att artikel 10.1 blir tillämplig. Ett krav är dock att 

förhållandet ifråga lyder under en (eller flera) tillämplig lag (eller lagar). Förhållanden utan 

rättslig status, såsom enbart sociala relationer utan några särskilda rättsliga verkningar (t. ex. 

vänskapsrelationer), kan därför inte inräknas. 170  I övrigt tycks det inte finnas några 

begränsningar av vilken karaktär ett visst förhållande ska ha.171 

 

5.2.2 Kan förhållandet och vinsten uppstå samtidigt? 

Frågan om huruvida förhållandet och den obehöriga vinsten måste vara tidsmässigt åtskilda 

har gett upphov till delade uppfattningar i doktrinen. Uttrycket ”förhållande som råder 

mellan parterna” besvarar inte huruvida förhållandet ifråga kan uppstå samtidigt som 

förpliktelsen med grund i obehörig vinst eller ej. Är det då möjligt att förhållandet och 

förpliktelsen uppstår genom samma specifika händelse, eller krävs det att förhållandet 

uppstår innan händelsen som ger upphov till obehörig vinst inträffar för att artikel 10.1 ska 

kunna tillämpas? Hur artikeln bör tolkas i detta avseende beror på vilken gränsdragning som 

görs mellan begreppen obehörig vinst och skadeståndsgrundande händelse. 
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Utgångspunkten är att förhållandet kan ha sin grund i en skadeståndsgrundande händelse, 

vilket framgår av artikelns lydelse. För att ett förhållande med grund i en 

skadeståndsgrundande händelse ska kunna uppstå ur samma händelse som en förpliktelse 

med grund i obehörig vinst krävs det att obehörig vinst kan uppstå under samma faktiska 

omständigheter som en förpliktelse med grund i en skadeståndsgrundande händelse. Om 

gränsdragningen mellan begreppen skadeståndsgrundande händelse och obehörig vinst är 

inriktad på vilken sorts händelse som orsakar förpliktelsens uppkomst innebär det att 

obehörig vinst inte kan uppkomma ur en händelse som samtidigt utgör en 

skadeståndsgrundande händelse, då alla förpliktelser som uppstår genom denna händelse 

skulle utgöra antingen det enda eller det andra. T.ex. om skadeståndsgrundande händelse 

definierades på så sätt att alla förpliktelser vars uppkomst orsakas av svarande innefattas, så 

skulle alla förpliktelser som uppstår ur en händelse som svarande ger upphov till anses ha sin 

grund i skadeståndsgrundande händelser. En förpliktelse med grund i en 

skadeståndsgrundande händelse skulle vidare inte kunna uppstå på något annat sätt än 

genom en sådan händelse. En förpliktelse med grund i obehörig vinst skulle därför aldrig 

kunna uppstå genom samma händelse som en med grund i en skadeståndsgrundande 

händelse, då en förpliktelse med grund i obehörig vinst i så fall endast kan uppstå ur en 

händelse som inte orsakas av svarande. 

Om gränsdragningen istället fokuserar på typen av ersättning är det fullt möjligt att en 

förpliktelse med grund i en skadeståndsgrundande händelse uppstår genom samma 

händelse som en förpliktelse med grund i obehörig vinst. En och samma händelse skulle i så 

fall kunna ge upphov till förpliktelser med grund i obehörig vinst såväl som 

skadeståndsgrundande händelse, då en förpliktelse t.ex kan inrikta sig på att ersätta en 

skada medan en annan avser att återställa en vinst. Om en viss händelse ger upphov till två 

olika förpliktelser, där den ena är skadebaserad och den andra är vinstbaserad, kan då 

samma specifika händelse betraktas som antingen obehörig vinst eller 

skadeståndsgrundande händelse beroende på vilken av förpliktelserna som diskuteras. 

Av detta följer att om tolkningen där skadeståndsgrundande händelse betraktas som 

restkategori blir gällande bör förhållandet kunna uppstå samtidigt som förpliktelsen. 

Obehörig vinst skulle i så fall kunna omfatta vinstbaserade förpliktelser som uppstår genom 

svarandes agerande. En sådan förpliktelse har i så fall anknytning till ett tort-baserat 
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förhållande som grundar sig på att en skadebaserad förpliktelse uppstår ur samma händelse. 

Exempel på detta är om en säljare lurar en köpare att göra en betalning enligt ett köpeavtal 

till ett större belopp än överenskommet. En förpliktelse som är ägnad att återställa vinsten 

som uppstått hos säljaren har då sin grund i obehörig vinst, men en som avser att ersätta 

skadan hos köparen har sin grund i en skadeståndsgrundande händelse. En sådan 

skadebaserad förpliktelse skulle kunna betraktas som ett rådande förhållande enligt artikel 

10.1 med anknytning till förpliktelsen med grund i obehörig vinst. 

Denna tolkning kan hämta stöd i artikelns ordalydelse, där det anges att ett rådande 

förhållande kan ha sin grund i en skadeståndsgrundande händelse. Enligt vissa författare 

exemplifieras en obehörig vinst med nära anknytning till ett sådant förhållande bäst genom 

den typen av förpliktelse som i Storbritannien kategoriseras som ”restitution for 

wrongdoing” 172  eller i Tyskland som ”Eingriffskondiktion”. 173  De menar att det mest 

uppenbara exemplet på ”ett förhållande som råder mellan parterna, […] som har sin grund i 

[…] en skadeståndsgrundande händelse” är en situation då den obehöriga vinsten uppstår ur 

svarandes agerande, och det utöver den vinstbaserade förpliktelsen också uppstår en 

skadebaserad förpliktelse (som regleras i kapitel II, enligt synen på skadeståndsgrundande 

händelse som restkategori). 174 

Enligt denna tolkning krävs inget tidmässigt avskiljande mellan förhållandet och 

förpliktelsen, och det finns inget som hindrar att de båda uppstår ur en och samma 

händelse. Till ytterligare stöd för tolkningen kan läggas lydelsen ”förhållande som råder”,175 

ställt mot uttryckssättet ”redan finns ett förhållande”176 som återfinns i andra delar av 

förordningen. Det sistnämnda uttrycket ger i högre grad intryck av att förhållandet ska ha 

existerat innan den relevanta tidpunkten. Om det antas att de olika lydelserna har olika 

innebörd så tyder ”redan finns” på att en viss omständighet ska föreligga innan en given 

tidpunkt, medan ”råder” inte nödvändigtvis uttrycker samma krav. Det faktum att 
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formuleringen ”förhållande som råder” är den som antagits i sammanhanget skulle kunna 

uttrycka en avsikt att ett redan i förväg existerande förhållande inte ska utgöra ett krav.177  

Om begreppet skadeståndsgrundande händelse utgör en restkategori betyder det att olika 

lagvalsregler kan komma att tillämpas på likartade händelser, då gränsdragningen inriktar sig 

på typen av ersättningskrav snarare än grunden för ersättningen. En förpliktelse kommer att 

falla under artikel 10 så länge kärande begär vinstbaserad ersättning, oavsett hur 

förpliktelsen uppstått. En händelse, som i annat fall hade gett upphov till en förpliktelse med 

grund i en skadeståndsgrundande händelse, skulle falla under olika lagvalsregler beroende 

på hur kärande väljer att formulera sin talan. Genom den tolkning av ”förhållande som 

råder” som anförts ovan löses en stor del av problematiken, då relevanta bestämmelser i 

kapitel II i en sådan situation är tillämpliga genom accessorisk anknytning. Det faktum att en 

händelse som ger upphov till obehörig vinst även ger upphov till en förpliktelse med grund i 

en skadeståndsgrundande händelse medför då att båda förpliktelserna regleras under 

samma tillämpliga lag, oberoende av vilket typ av ersättning som yrkas av kärande. 

Blir å andra sidan den positivt avgränsade definitionen av skadeståndsgrundande händelse 

gällande, är det lämpligt med en tolkning av artikel 10.1 där förhållandet måste ha existerat 

innan händelsen som ger upphov till den obehöriga vinsten äger rum. I så fall är artikel 10.1 

inte tillämplig då det relevanta förhållandet och den obehöriga vinsten uppstår ur samma 

händelse. Exemplet där skadeståndsgrundande händelse anges som ett möjligt förhållande 

parterna emellan avser alltså inte situationer där den obehöriga vinsten och det rådande 

förhållandet grundar sig i en och samma omständighet. Istället gäller den fall då den 

obehöriga vinsten uppstår med anknytning till ett redan existerande förhållande baserat på 

en skadeståndsgrundande händelse. Som nämnts ovan skulle detta exempelvis kunna 

utgöras av att en obehörig vinst uppstår då kärande felaktigt betalar pengar till svarande 

under villfarelse att beloppet skulle betalas enligt en existerande förpliktelse med grund i en 

skadeståndsgrundande händelse. 

Det faktum att artikeln avser ”förhållande som råder”, medan andra bestämmelser som 

baserar sig på accessorisk anknytning i förordningen innehåller formuleringen ”redan finns 

ett förhållande” innebär inte nödvändigtvis att någon skillnad i innebörd avsetts. I 2003 års 
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förslag användes uttrycket ”tidigare förhållande”,178 vilket ändrades till ”förhållande som 

råder” i den slutgiltiga versionen, utan att någon särskild motivering angavs. Det faktum att 

formuleringen ändrades utan motivering kan anses tyda på att ingen särskild vikt lades vid 

det specifika ordvalet, samt skillnaden gentemot ”redan finns ett förhållande”. Om ingen 

skillnad varit avsedd stöder det tolkningen att förhållandet måste ha uppstått innan 

förpliktelsen med grund i obehörig vinst.179 

Sammanfattningsvis är frågan om huruvida det rådande förhållandet och den obehöriga 

vinsten kan uppstå ur samma händelse, eller om förhållandet måste ha existerat innan 

händelsen som ger upphov till den obehöriga vinsten äger rum, beroende av 

gränsdragningen mellan förpliktelser med grund i skadeståndsgrundande händelser och 

förpliktelser som regleras i bestämmelserna i kapitel III. Omfattar skadeståndsgrundande 

händelse alla utomobligatoriska förpliktelser med grund i svarandes agerande bör det krävas 

att förhållandet existerat innan händelsen som ger upphov till obehörig vinst inträffar. Utgör 

förpliktelser med grund i skadeståndsgrundande händelser däremot restkategori i 

förhållande till de som regleras i bestämmelserna i kapitel III finns inget som hindrar att 

förhållandet och vinsten uppstår samtidigt. 

 

5.2.3 Innebörden av rådande förhållande 

I och med artikelns ordalydelse ”förhållande som råder mellan parterna” uppstår frågan 

huruvida ett förhållande nödvändigtvis måste vara bestående, eller om artikel 10.1 kan 

tillämpas på förhållanden som en gång i tiden existerat men som sedermera har upphört. Ett 

exempel på detta är ett förhållande mellan två parter som förhandlat med varandra men 

inte kommit till avtalsslut. Ett prekontraktuellt förhållande har i en sådan situation uppstått 

mellan parterna, men upphört då avtalsförhandlingarna avbrutits. Om obehörig vinst 

därefter uppstår med anknytning till det numera avslutade prekontraktuella förhållandet, är 

frågan om artikel 10.1 kan tillämpas.  
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I den utsträckning frågeställningen avser just prekontraktuella förhållanden är det rimligt att 

anta att sådana faller under artikel 12, som specifikt reglerar förpliktelser med grund i brott 

mot prekontraktuella skyldigheter. I sådant fall bör artikel 10 inte anses tillämplig.180  

Artikel 12 omfattar emellertid inte förpliktelser som har anknytning till prekontraktuella 

förhållanden, men som inte grundar sig i brott mot någon skyldighet. Det kan därför anses 

lämpligt att låta sådana förhållanden omfattas av artikel 10.1, då tillämplig lag i så fall skulle 

bestämmas i enlighet med artikel 12 genom accessorisk anknytning. Detta säkerställer att 

artikel 12 blir tillämplig på förpliktelser i samband med prekontraktuella förhållanden även 

om de inte uppstår ur brott mot prekontraktuella skyldigheter, exempelvis om en 

misstagsbetalning görs av kärande med anknytning till ett avtal som aldrig kommit till stånd. 

Om det anses önskvärt att samma lagvalsregler är tillämpliga på likartade situationer kan det 

läggas till stöd för en tolkning där ”rådande förhållande” innefattar en gång existerande, 

men upphörda, förhållanden.181  

Ännu en fråga som är svår att besvara är vad som ska gälla om flera förhållanden föreligger 

med anknytning till en och samma förpliktelse, till exempel om någon gör en felaktig 

betalning av en förpliktelse som uppstått ur ett skadeståndsanspråk, och parterna avtalat 

om hur betalningen ska gå till. I detta fall har den obehöriga vinsten som uppstår hos 

svarande anknytning till det tort-baserade förhållandet såväl som avtalsförhållandet 

parterna emellan. Det kan skapa problem om förhållandena inte lyder under en gemensam 

tillämplig lag, då förordningen inte ger någon vägledning om vilken av dessa lagar som i så 

fall ska tillämpas. 

Förordningens lydelse utgår från ett enda förhållande, och innehåller inga anvisningar för 

vad som ska gälla om den obehöriga vinsten har anknytning till flera olika förhållanden. En 

sådan situation är problematisk i de fall då dessa förhållanden regleras av olika tillämpliga 

rättsordningar. Om en förpliktelse har anknytning både till ett förhållande som regleras av 

svensk rätt, samt ett annat som regleras av engelsk rätt, vilken lag är då tillämplig på 

förpliktelsen? Då förordningen endast behandlar situationer med ett enda rådande 

förhållande kan det ifrågasättas om artikeln alls är tillämplig i lägen då fler än ett förhållande 
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råder mellan parterna.182 Ett annat alternativ är att om det föreligger flera förhållanden så 

ska det huvudsakliga förhållandet identifieras, förutsatt att detta är möjligt. Den lag som 

reglerar det förhållandet tillämpas sedan på den obehöriga vinsten. Detta är den tolkning 

som gjorts av EU-domstolen avseende artikel 5.1 i Bryssel I-förordningen, som också avser 

accessorisk anknytning.183 

 

5.2.4 Innebörden av nära anknytning 

För att artikel 10.1 ska vara tillämplig krävs en nära anknytning mellan det rådande 

förhållandet och den obehöriga vinsten. Ett enkelt exempel på detta är om kärande försöker 

fullfölja en avtalsenlig förpliktelse som inte visar sig vara avtalsenlig, exempelvis om 

betalningen sker av misstag eller är för stor till sitt belopp. Ett ersättningskrav med grund i 

betalningen grundar sig då på obehörig vinst med nära anknytning till det rådande 

avtalsförhållandet. En utbetalning i enlighet med ett ogiltigt eller hävt avtal omfattas inte av 

artikeln, eftersom Rom I-förordningen är lex specialis, se artiklarna 12.e och 12.c Rom I-

förordningen . En felaktig betalning bör dock omfattas, oavsett om avtalet varit ogiltigt eller 

ej. Även om den görs i syfte att fullfölja en avtalsförpliktelse, är den nämligen inte 

avtalsenlig, och omfattas inte av Rom I-förordningen. Dock bör den ha en sådan nära 

anknytning till avtalet som krävs enligt artikel 10.1, då den gjorts i syfte att fullfölja 

avtalet.184 

En utbetalning som sker till en annan person än som avses, till exempel om A av misstag ger 

pengar till B när han försöker betala en förpliktelse till C, faller inte under artikel 10.1 då 

mottagaren inte är part i avtalsförhållandet. Eftersom en förpliktelse mellan A och B inte 

uppfyller rekvisiten i artikel 10.1 regleras den istället i artiklarna 10.2-10.4. Såsom nämnts, 

kan en upplevd men icke-existerande förpliktelse utgöra ett giltigt förhållande förutsatt att 

uppfattningen inte är ensidig. Därför bör artikel 10.1 kunna tillämpas om både utbetalaren 

och mottagaren varit under föreställningen att betalningen varit avtalsenlig. 185  Enligt 
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exemplet ovan skulle därför artikel 10.1 vara tillämplig förutsatt att både A och B trott att B 

skulle ta emot pengarna enligt avtalet. 

 

5.2.5 Flerpartsförhållanden 

Slutligen kan artikelns relation till flerpartsförhållanden diskuteras, då detta inte tas upp i 

lydelsen. Situationer som skiljer sig från den enkla tvåpartsuppbyggnaden (exempelvis om 

någon betalar någon annans skuld till tredjeman) bör anses relativt vanliga.186  

I många fall kan flerpartskonstellationer emellertid falla under andra bestämmelser. Ett 

relativt vanligt upplägg utgörs av att en tredjepart betalar en skuld för annans räkning. 

Huruvida förpliktelsen ska anses fullbordad regleras av den lag som reglerar skuldavtalet.187 

Om förpliktelsen varit ogiltig utgör Rom I-förordningen lex specialis. 188  För en 

tredjepartsutbetalning kan artikel 19 (samt artikel 15 Rom I-förordningen) om subrogation 

även ha relevans. Hade utbetalaren ingen skyldighet att genomföra utbetalningen kan 

situationen även komma att omfattas av artikel 11, som reglerar förpliktelser som uppstår ur 

benefika uppdragslösa tjänster. Som diskuterats ovan bör inte artikel 10 anses tillämplig om 

artikel 11 är det.189  

En utbetalning (som ger upphov till obehörig vinst) med anknytning till en skuld regleras av 

lagen som är tillämplig på skuldförhållandet. Artikel 10.1 omfattar dock inte nödvändigtvis 

tredjeparts ersättningstalan med grund i att denne betalat skulden, om inte något särskilt 

förhållande råder mellan mottagaren och denne. Utbetalningen i sig utgör inte ett relevant 

förhållande. Det kan emellertid hävdas att syftet med artikel 10.1 bäst realiseras om 

tillämplig lag på en förpliktelse som grundar sig på en frivillig tillgångsöverföring är den som 

reglerar det rättsliga förhållandet som fullföljdes i och med överföringen. Då utbetalningen 

görs med anledning av ett visst avtalsförhållande är det rimligt att lagen som reglerar detta 

förhållande också är tillämplig på förpliktelsen, även om kärande inte är part i avtalet. Med 

detta som utgångspunkt skulle en talan om obehörig vinst som grundar sig i att någon 

betalat en skuld för annans räkning regleras av den lag som omfattar skuldavtalet. En sådan 
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tolkning kan rättfärdigas i förhållande till artikelns lydelse genom att utbetalaren, även om 

denne inte utgjort part i avtalet, haft för avsikt att fullfölja det.190  

Även om tolkningen ovan skulle anses för bred för att falla inom ordalydelsen i artikel 10.1, 

bör samma resultat kunna uppnås genom en tillämpning av skyddsklausulen i artikel 10.4. 

Detsamma bör gälla om någon har för avsikt att fullgöra en egen förpliktelse, men i själva 

verket fullgöra någon annans (till exempel om A av misstag betalar B:s hyra i stället för sin 

egen). Utbetalarens ersättningsanspråk gentemot den riktige gäldenären (A:s 

ersättningskrav mot B:s hyresvärd) omfattas i så fall av lagen som är tillämplig på den 

fullbordade förpliktelsen.191 

Gäller frågan istället ett borgensavtal, är artikel 10.1 tillämplig om borgensmannen kommit 

överens med gäldenären om att borgensavtalet skulle ingås, men inte annars, då 

borgensavtalet inte i sig utgör ett relevant förhållande mellan borgensman och gäldenär. 

Normalt sett ingås ett borgensavtal mellan borgensman och borgenär, där borgensmannen 

åtar sig att betala en skuld i det fall att gäldenären inte gör det. För detta krävs inget särskild 

relation mellan borgensman och gäldenär.192 

Om någon övertar en fordran och mottar betalning för denna, varefter betalningsanspråket 

visar sig vara ogiltigt, gäller artikel 10.1 i den utsträckning Rom I-förordningen inte är lex 

specialis (det vill säga avseende förpliktelser med grund i obehörig vinst som baserar sig på 

annat än en ursprunglig förpliktelses ogiltighet).193 Även om den ursprungliga förpliktelsen 

aldrig existerat kan ett sådant uppfattat förhållande som beskrivits ovan ha uppstått mellan 

utbetalaren och mottagaren. Artikel 10.1 är då tillämplig. Tillämplig lag (genom accessorisk 

anknytning) bestäms i detta fall enligt artikel 14.2 Rom I-förordningen, som avser överlåtelse 

av förpliktelser. 194  

Gäller motsatt förhållande, att förpliktelsen existerar men överlåtelsen av den är ogiltig, 

råder fortfarande ett förhållande mellan parterna i den ursprungliga förpliktelsen. Vidare bör 

det faktum att parterna haft intrycket av att överlåtelse har skett medföra att artikel 10.1 
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kan tillämpas på förhållandet mellan ”förvärvaren” av förpliktelsen och gäldenären, förutsatt 

att gäldenärens tro om att förpliktelsen överlåtits inte varit helt ensidig. Om både den som 

ogiltigt förvärvar en förpliktelse och den som betalar förpliktelsen har uppfattningen att 

överlåtelsen varit giltig bör detta rimligtvis vara nog för att ett förhållande ska uppstå mellan 

dessa parter.195 

Betalning genom ett ombud bör även behandlas. Obehörig vinst kan här uppstå, exempelvis 

om en bank utför en felaktig överföring av tillgångar, eller en order till för stort belopp. I 

båda dessa fall är det sannolikt att det råder ett relevant förhållande mellan banken och 

betalande part. Likaså bör det i många fall finnas ett förhållande mellan betalande och 

mottagande part. Mer sällsynt lär vara en situation där det råder ett förhållande i artikelns 

mening mellan agenten, i exemplet banken, och mottagaren. Agenten utför en tjänst till 

betalande part, som är oberoende av agentens eventuella förhållande till mottagaren. En 

talan avseende obehörig vinst mellan dessa parter omfattas alltså inte av något rådande 

förhållande enligt artikel 10.1, vilket innebär att lagvalet istället regleras av artikel 10.2 eller 

10.3.196 

 

5.3 Om parterna har gemensam vanlig vistelseort 

 

5.3.1 När kan lagvalsregeln tillämpas? 

I artikel 10.2 stadgas tillämplig lag i enlighet med principen lex domicili communis, vilket 

innebär att tillämplig lag bestäms på grundval av parternas gemensamma vanliga 

vistelseort.197 Syftet är, likt många andra lagvalsregler, att spegla parternas berättigade 

förväntningar avseende tillämplig lag.198  

För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs att två rekvisit är uppfyllda. För det första ska 

inte tillämplig lag kunna bestämmas i enlighet med artikel 10.1, då artikel 10.2 är subsidiär i 

förhållande till artikel 10.1. Således krävs det att den obehöriga vinsten inte rör ett 
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förhållande mellan parterna som har nära anknytning till förpliktelsen, vilket antingen kan 

bero på att det inte föreligger något relevant förhållande mellan parterna, eller att ett 

förhållande existerar men saknar nära anknytning till den obehöriga vinsten. För det andra 

måste båda parterna haft sin vanliga vistelseort i samma land när den händelse som ger 

upphov till obehörig vinst inträffar.199 

 

5.3.2 Innebörden av vanlig vistelseort 

 

Tillämpningsområdet av artikel 10.2 är förstås till stor del beroende av hur begreppet vanlig 

vistelseort definieras. Uttrycket förekommer på fler ställen i förordningen, bland annat i 

artikel 4.2. I denna bestämmelse återfinns huvudregeln för förpliktelser baserade på 

skadeståndsgrundande händelser.  

Begreppet vanlig vistelseort definieras delvis i artikel 23, där vanlig vistelseort preciseras 

avseende bolag och juridiska personer, samt fysiska personer i samband med 

näringsverksamhet. Beträffande juridiska personer bestäms den vanliga vistelseorten på 

grundval av var den centrala förvaltningen200 är belägen, eller i vissa fall, där filial, agentur 

eller annat verksamhetsställe är beläget, medan det huvudsakliga verksamhetsstället201 

avgör frågan för fysiska personer i näringsverksamhet. Inget av ovan nämnda begrepp ges 

någon egen definition inom ramen för förordningen. 202 

Jag avstår från att gå in närmare på innebörden av dessa begrepp, då de är förhållandevis 

svårdefinierade, och skulle ta upp för stort utrymme för att kunna motivera en djupare 

analys med hänsyn till uppsatsen syfte.203 
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5.3.3 Tidpunkten då den vanliga vistelseorten bedöms 

Oavsett vilken mening som tillskrivs begreppet vanlig vistelseort står det klart att en individs 

vanliga vistelseort kan förändras över tid. Det måste därför tydliggöras att även om båda 

parterna i en obehörig vinst haft vanlig vistelseort i samma land är artikel 10.2 endast 

tillämplig om de haft det vid den specifika tidpunkt då händelsen som gav upphov till den 

obehöriga vinsten inträffade.  

Formuleringen står i kontrast till artikel 4.2, där den relevanta tidpunkten är den då skadan 

uppstår. Innebörden av detta kan tolkas på flera sätt. Den relevanta tidpunkten i artikel 10.2 

kan fastställas vara då vinsten uppkommer, i exemplet av en bankutbetalning då pengarna 

sätts in på mottagarens konto.204 Alternativt läggs fokus på den tidpunkt då missgynnandet 

som leder till uppkomsten av den obehöriga vinsten äger rum, i nämnda fall då 

betalningsorden till banken blivit oåterkallelig.205 En tredje möjlighet är att låta relevant 

tidpunkt vara då en part har utfört allt som krävs av denne för att den obehöriga vinsten ska 

uppkomma, det vill säga då betalningsordern placerats hos banken.206  

Det första alternativet bör anses minst attraktivt, på grund av skillnaden i ordalydelse mellan 

artikel 10.2 och andra bestämmelser, såsom artikel 4.2 och 10.3. Tidpunkten i artikel 10.2 

benämns ”när den händelse inträffar som ger upphov till obehörig vinst”, vilket kan jämföras 

med ”då skadan uppkommer” i artikel 4.2 samt ”där den obehöriga vinsten gjordes” i artikel 

10.3. De två senare formuleringarna verkar mer direkt referera till vinsten eller skadan, 

medan den förstnämnda syftar på den händelse som varit orsaken till att vinsten eller 

skadan uppkommit. Trots att formuleringen i artikel 10.3 inte gäller en tidpunkt, utan en 

plats, bör den språkliga skillnaden beaktas då det är svårt att se varför bestämmelserna 

skulle ha formulerats så olika om de båda avsett samma händelse. Det är därför rimligt att 

anta att händelsen som ger upphov till obehörig vinst inte har samma innebörd som 

uppkomsten av obehörig vinst. De kvarstående alernativen är då att låta den relevanta 

tidpunkten inträffa vid tidpunkten för missgynnandet, eller då part utfört allt som krävs av 

denna för att obehörig vinst ska uppkomma.207 
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Av dessa båda tolkningar bör den sistnämnda anses mer lämplig, eftersom den i större 

utsträckning grundar sig i parternas handlingar. Enligt denna tolkning inträffar tidpunkten då 

parternas delaktighet i händelseförloppet som leder till vinstens uppkomst slutförs (vid 

exemplet med en banköverföring, då betalningsorder avläggs). Parternas berättigade 

förväntningar på tillämplig lag bör bäst speglas av det lands lag där de då har sin vanliga 

vistelseort, jämfört med den som gäller då missgynnandet blivit oåterkalleligt. Det skulle 

visserligen kunna anföras att parternas delaktighet fortgår genom underlåtenhet fram till 

missgynnandets oåterkallelighet, då de trots allt ännu har möjlighet att förhindra 

uppkommandet av vinsten (genom att avbeställa sin betalningsorder). Detta är emellertid 

inte särskilt övertygande, då parternas berättigade förväntningar rimligen speglas bäst i de 

förhållanden som råder i samband med deras aktiva handlingar. En person som gör en 

betalning kommer exempelvis vara som mest medveten om transaktionen i samband med 

att han eller hon lägger en order hos banken, snarare än vid den godtyckliga tidpunkt då 

banken slutar godta att överföringen avbeställs.208  

Om ovan anförda resonemang godtas innebär ”händelsen som ger upphov till obehörig 

vinst” slutförandet av den delaktighet som krävs från parts sida för att den obehöriga vinsten 

ska uppkomma. Det är således vid denna tidpunkt som parterna ska ha haft gemensam 

vanlig vistelseort, för att artikel 10.2 ska kunna bli tillämplig. 

 

5.4 Lagen i landet där den obehöriga vinsten gjordes 

Om en utomobligatorisk förpliktelse med grund i obehörig vinst inte omfattas av vare sig 

artikel 10.1 eller 10.2, det vill säga om det varken förelegat ett relevant förhållande med 

anknytning till vinsten eller en gemensam vanlig vistelseort kan fastställas vid den relevanta 

tidpunkten, gäller istället artikel 10.3. Enligt denna artikel är lagen i landet där den obehöriga 

vinsten gjordes tillämplig.209  
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Frågan kan ställas hur det land där vinsten görs ska definieras. Vid fall av en felaktig 

betalning, där betalare och mottagare befinner sig i olika länder, var görs vinsten? Här 

framträder en rad alternativ:  

a) platsen där handlingen utfördes som orsakade berikandet hos svarande,210  

b) platsen där missgynnandet uppstår, eller  

c) platsen där berikandet uppstår.  

Angående det första alternativet kan ett liknande resonemang föras som gjordes angående 

artikel 10.2, där skillnaden mellan de båda artiklarnas ordalydelser uppmärksammas. Om det 

antas att ”där den obehöriga vinsten görs” inte beskriver samma händelse som ”när den 

händelse inträffar som ger upphov till obehörig vinst” ligger de två senare alternativen, där 

missgynnandet respektive berikandet äger rum, närmare till hands.211 

Landet där vinsten uppstår är vidare det alternativ som återfunnits i många av EU:s 

medlemsstaters nationella lagvalsregleringar. 212  Att det är den ordning som gäller i 

majoriteten av EU:s medlemsstater talar för att den utpekade lagen bör anses vara den där 

berikandet äger rum. 213 

Frågan kvarstår dock vad som menas med berikande. Det är troligt att ”vinsten” avser det 

direkta berikandet, det vill säga den händelse som ger den berikade parten dispositionsrätt 

över tillgången, snarare än följden av berikandet. Sker överföringen genom en agent uppstår 

berikandet där den berikades företrädare tar kontroll över tillgången. Tas en överföring 

emot av en bank tillämpas alltså lagen i det land där den mottagande avdelningen befinner 

sig.214 Vid en insättning till ett bankkonto beläget i ett visst land innebär således inte det 

faktum att tillgångarna tas ut i ett annat land att det landets lag istället blir tillämplig.215   
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I fall då det relevanta berikandet utgörs av att en part befriats från en utgift bör platsen där 

obehörig vinst uppkommer vara den där utgiften annars hade ägt rum.216 Grundar sig 

obehörig vinst på utförandet av en tjänst äger den obehöriga vinsten rum där tjänsten 

utförs.217  

Om vinsten utgörs av att en skuld betalas av tredjepart, och gäldenären därmed berikas 

genom att dennes förpliktelse mot borgenären upphör, bör tillämplig lag vara den som gäller 

i det land där betalningen mottas. Mot detta kan anföras att svarande inte får möjligheten 

att förutse tillämplig lag, då betalning kan ske från kärande till svarandes borgenär utan 

svarandes vetskap. Även om svarande kan vara omedveten om överföringen bör dock denne 

rimligen kunna förutse i vilket land borgenären kan tänkas acceptera betalning.218  

En tillämpning av artikel 10.3 leder i många fall till att en annan tillämplig lag blir gällande i 

förhållande till om förpliktelsen varit baserad på en skadeståndsgrundande händelse, och 

fallit under kapitel II. Huvudregeln för sådana förpliktelser är att lagen i landet där skadan 

uppkommer tillämpas enligt artikel 4.1. Vad gäller obehörig vinst motsvaras detta av landet 

där missgynnandet uppstår. Artikel 10.3, däremot, utpekar den rättsordning där vinsten 

inträffar, alltså där svaranden berikas.219 Ett annat problem med bestämmelsen är att landet 

där vinsten äger rum i många fall kan sakna praktisk anknytning till tvisten ifråga. Betalning 

kan exempelvis ske till ett bankkonto som ligger i ett helt annat land än det som parterna bor 

i. Då uppstår vinsten i det landet, och det landets lag blir tillämplig trots att parternas enda 

anknytning till detta land är att mottagarens bank valt att öppna verksamhet där.220  

Artikelns utformning har kritiserats för att den främjar bedrägeri, då en mottagare kan välja 

att placera sitt bankkonto i vilket land han nu önskar, och på så sätt ensidigt bestämma 

tillämplig rättsordning. I fall då landet där den obehöriga vinsten gjordes är olämpligt kan 

emellertid artikel 10.4 tillämpas för att ett rimligare resultat ska uppnås.221 
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5.5 En s.k. skyddsklausul 

Den sista punkten i artikel 10 utgör en s.k. skyddsklausul i förhållande till de första tre 

punkterna, och kan användas för att åsidosätta den annars tillämpliga lagen till förmån för 

en rättsordning med uppenbart närmare anknytning till förpliktelsen.  

Skyddsklausuler av detta slag förekommer på flera håll i förordningen, exempelvis i artikel 

4.3. De skiljer sig åt genom att artikel 4.3 som exempel på närmare anknytning anger ett 

förhållande baserat på avtal, medan en förpliktelse med grund i obehörig vinst med 

anknytning till ett avtal redan regleras på grundval av accessorisk anknytning enligt artikel 

10.1. Till följd av detta verkar betydelsen av 10.4 mindre uppenbar än sin motsvarighet i 

artikel 4.3.222 

Den fjärde punktens karaktär av skyddsklausul innebär att den bör tillämpas undantagsvis, 

endast om det finns starka skäl att avvika från punkterna 1-3. Kravet på ”uppenbart närmare 

anknytning” är högt ställt, och om det finns något tvivel om att ett visst land har närmare 

anknytning till förpliktelsen bör artikel 10.4 inte tillämpas. Den bör vidare förutsätta en 

sammanvägd bedömning av samtliga av fallets relevanta omständigheter, inte bara sådana 

som åberopats av kärande till stöd för sin talan. För att en omständighet ska ha relevans 

krävs att den är relaterad till anknytningen i fråga, och de materiella konsekvenserna av ett 

visst lagval får inte beaktas. Det får alltså inte tas hänsyn till hur frågan kommer att 

behandlas i den materiella rätten då tillämplig lag avgörs. 223  

När kommer då artikel 10.4 att kunna tillämpas? Att en rättsordning som är tillämplig enligt 

artikel 10.1 ska åsidosättas av skyddsklausulen i artikel 10.4 tycks föga troligt. Det bör 

nämligen vara relativt sällsynt att en obehörig vinst har nära anknytning till ett rådande 

förhållande mellan båda parter, samtidigt som förpliktelsen har uppenbart närmare 

anknytning till ett annat land.224 Ett sådant rådande förhållande som avses i artikel 10.1 

utgör nämligen en så stark anknytning att en uppenbart närmare anknytning kan vara svår 
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att påvisa. Lika osannolikt är undantag från artikel 10.2, då en gemensam vanlig vistelseort 

också utgör en stark anknytning.225 

Det är lättare att tänka sig situationer då förpliktelsen har uppenbart närmare anknytning till 

ett annat land än det land där vinsten gjordes. Det går att tänka sig många situationer då det 

land där vinster inträffar inte har någon särskilt stark anknytning till förpliktelsen, exempelvis 

om betalningen mottas av svarandes bank i ett land där ingen av parterna bor. I sådana fall 

bör artikel 10.3 lättare kunna frångås med hjälp av artikel 10.4.  

Accessorisk anknytning som av någon anledning inte faller under artikel 10.1 bör i många fall 

kunna anses ha närmare anknytning än den tillämpliga lagen enligt artikel 10.3. Detsamma 

bör gälla situationer då en gemensam vanlig vistelseort förelegat vid en annan tidpunkt än 

då händelsen som gav upphov till obehörig vinst ägde rum. Lagen i landet där parterna hade 

gemensam vanlig vistelseort bör då relativt ofta kunna tillämpas istället för lagen i landet där 

vinsten ägde rum.226  

Omständigheterna som kan läggas till grund för en tillämpning av artikel 10.4 är dock inte 

begränsade till accessorisk anknytning och vanlig vistelseort, utan alla materiella 

omständigheter är relevanta och ska beaktas i en sammanvägd bedömning.  Vikten av dessa 

omständigheter kan variera beroende på deras varaktighet och förutsebarhet.227 

En strikt tillämpning av lagvalsbestämmelserna i artikel 10.1-10.3 kan leda till att olika 

rättordningar blir tillämpliga mellan olika partsförhållanden med grund i samma händelse 

kan situationer tänkas då någons talerätt helt går förlorad. Exempelvis, om A:s förhållande 

till B regleras enligt lag som ger A talerätt gentemot C men inte mot B, och lagen som är 

tillämplig på A:s förhållande till C utpekar B som ersättningsskyldig men inte C. I detta fall 

kan A inte väcka talan någonstans, varken mot B eller C, trots att båda rättsordningarna ger 

A rätt till ersättning från någon av dem. Här innebär lagvalsregleringen att A:s rätt inte kan 

göras gällande, då inget av de utpekade materiella rättsystemen är tillämpligt på det 

partsförhållande som det internt identifierar som relevant för ersättningstalan. 

                                                      
225

 Fawcett, s. 830 f. 
226

 Fawcett, s. 831. 
227

 Dickinson, p. 10.36. 



77 
 

Problemet kan lösas antingen genom en restriktiv tillämpning av 10.1 och 10.2, där de 

endast anses omfatta situationer då alla involverade parter möter rekvisiten, eller en 

tillämpning av 10.4 för att rätta till olämpliga resultat av 10.1 och 10.2.228 Detta skulle i så fall 

behöva utgöra ett undantag från kravet på att artikel 10.4 endast ska grunda sig på faktiska 

omständigheter, och inte materiella konsekvenser av lagvalet. 

Det ovan anförda ger en ungefärlig bild av vad som kan förväntas i och med tillämpningen av 

artikel 10.4. Det bör emellertid hållas i åtanke att fram tills att en välutvecklad praxis från 

EU-domstolen uppkommit finns risken att medlemstaternas nationella domstolar kommer 

att influeras av inhemska lagvalsprinciper när det gäller tillämpningen av skyddsklausulen, 

även om uppenbarhetsrekvisitet till viss del kan tänkas skydda mot alltför långtgående 

nationella tolkningar.229  

 

5.6 Partsautonomi 

Utöver de i artikel 10 uppställda lagvalsreglerna kan lagvalet vid obehörig vinst styras genom 

partsautonomi. En nyhet för många länders lagvalsreglering är att Rom II-förordningen 

tillåter att lagval styrs av parternas avtal om tillämplig lag. Detta framgår av artikel 14.1. 

Bestämmelsen kan tillämpas på alla utomobligatoriska förpliktelser, med undantag för de 

som faller under artiklarna 6 och 8.  

Behovet av artikel 14 motiveras för det första med att parterna själva ska kunna råda över 

vilken lag som ska tillämpas på deras angelägenheter, och för det andra av att lagvalet ska 

vara förutsebart.230 

För att skydda den svagare parten finns vissa begränsningar i avtalsfriheten. I normala fall 

måste avtalet ha ingåtts efter att den skadevållande händelsen (i fallet av obehörig vinst, 

händelsen som ger upphov till vinsten)231 inträffat.232 Det är dock tillåtet att avtala om 

tillämplig lag innan en process inleds, vilket är särskilt kontroversiellt, då detta är något som i 
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andra regelverk oftast är reserverat för avtalsliknande förhållanden.233 Om alla parter 

bedriver kommersiell verksamhet kan även avtal som fritt förhandlats fram innan den 

skadevållande händelsen (återigen, händelsen som ger upphov till obehörig vinst) godtas. 

Parter kan alltså i sådana situationer själva bestämma vilken lag som ska tillämpas på deras 

verksamhet i samband med eventuella framtida förpliktelser.234 

Lagval behöver inte göras uttryckligen i avtalet, utan kan framgå av omständigheterna. 

Parternas avsikter är avgörande i det här sammanhanget enligt Rom II-förordningens 

ingresspunkt 31. Två exempel som kan tyda på outtalat lagval bör vara avtalsklausuler som 

bestämmer val av jurisdiktion, samt skiljedomsklausuler. Båda dessa typer av avtalsvillkor 

kan rimligen antas tala för att parterna avsett ett visst lagval i samband med ingåendet.235 

Den lag som kan väljas genom avtal är inte begränsad geografiskt, och parterna kan välja 

lagen i en stat som inte har någon direkt anknytning till den aktuella förpliktelsen.236 Om alla 

för situationen betydande omständigheter har anknytning till ett annat land än det som valts 

är det landets tvingande regler ändå tillämpliga på förpliktelsen.237 

Det finns ingen specifik bestämmelse som reglerar vilket lands lag som ska avgöra 

lagvalsavtalets giltighet. Punkt 7 i ingressen uttrycker emellertid ett behov av 

överensstämmelse mellan EU:s internationellt privaträttsliga instrument, vilket eventuellt 

kan berättiga en analog tillämpning av motsvarande bestämmelse i Rom I-förordningen.238 

Avtals giltighet regleras i artikel 3.5, som hänvisar till de allmänna giltighetsföreskrifterna i 

förordningen, artiklarna 10, 11 och 13. Dessa artiklar skulle i så fall vara tillämpliga även på 

frågor om giltigheten av avtal om tillämplig lag enligt Rom II-förordningen. 

Som diskuterats ovan,239 medför rätten att avtala om tillämplig lag eventuellt problem i vissa 

avseenden om artikel 10 är tillämplig i fall av vinstbaserad ersättning med grund i svarandes 

agerande. Artikel 6, angående otillbörlig konkurrens, är uttryckligen undantagen från 

tillämpning av artikel 14 vilket skulle kunna kringgås genom att ersättningskravet för en viss 
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händelse formuleras som baserat på vinst snarare än en skadeståndsgrundande händelse.240 

En förpliktelse av otillbörlig konkurrens, där parterna normalt inte kan avtala om tillämplig 

rättsordning, skulle bara av det faktum att kärande begär vinstbaserad ersättning kunna bli 

bunden av parternas avtal om tillämplig lag.  

Om skadeståndsgrundande händelse istället skulle omfatta alla förpliktelser som grundar sig 

på svarandes agerande uppstår inte detta problem, då en händelse som annars skulle gett 

upphov till en förpliktelse med grund i en skadeståndsgrundande händelse enligt denna 

tolkning inte anses ha sin grund i obehörig vinst enbart på grund av att svarande yrkar 

vinstbaserad ersättning. Om det faktum att förpliktelsen avser att ersätta en vinst inte 

automatiskt medför att artikel 10 tillämpas kan förbudet i artikel 6 inte heller kringgås 

genom ett sådant yrkande. 
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6 Sammanfattning och diskussion 

 

6.1 Definition av obehörig vinst 

 

6.1.1 Obehörig vinst som begrepp 

Två huvudsakliga faktorer kan urskiljas för att bestämma innebörden av obehörig vinst enligt 

artikel 10: grunden för talan och konsekvensen av talan. Ensamt är lydelsen i artikel 10 inte 

till särskilt stor hjälp. Även i ljuset av DCFR kan inte mycket mer utläsas än att en obehörig 

vinst förutsätter någon form av vinst på svarandes sida, samt någon form av missgynnande 

på kärandes sida, med anknytning till svarandes vinst. Dock behöver missgynnandet inte 

nödvändigtvis vara värdemässigt likvärdigt med vinsten. Ersättningen grundar sig på 

svarandes berikande, och ett relevant missgynnande utgör ett rekvisit främst för att 

identifikation av den som har rätt till ersättning ska möjliggöras – vinstbaserad ersättning är i 

vart fall ett krav för att en talan ska falla under artikel 10. Några klara slutsatser avseende 

artikelns förhållande till kapitel II är svåra att dra utifrån detta. 

Betydligt mer underbyggda slutledningar kan dras med utgångspunkt i vad som uttryckligen 

är undantaget artikelns tillämpning. Här inräknas de utomobligatoriska förpliktelser som inte 

omfattas av förordningen enligt artikel 1, samt de där annan författning utgör lex specialis, 

exempelvis Rom I-förordningen i fall av belopp utbetalda med stöd i ogiltiga eller hävda 

avtal. Vidare gäller artikel 11 för förpliktelser baserade på negotiorum gestio, artikel 12 för 

culpa in contrahendo, och lagvalsreglerna i kapitel II för immaterialrättsliga intrång, enligt 

artikel 13. Alla dessa faller med relativ säkerhet utanför tillämpningen av artikel 10. 241 

Efter att ha konstaterat att artikel 10 endast omfattar vinstbaserade anspråk samt att den 

inskränks av bestämmelserna ovan, måste ställning tas till om någon ytterligare begränsning 

gäller. Enligt punkt 29 i förordningens ingress baseras förpliktelserna som regleras i kapitel III 

inte på skadeståndsgrundande händelser, vilket klargör att åtminstone förpliktelser med 

grund i skadeståndsgrundande händelser inte kan falla under artikel 10. Här måste 

emellertid definitionen av skadeståndsgrundande händelse analyseras.  
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6.1.2 Obehörig vinst och skadeståndsgrundande händelser 

Det första alternativet är att anse alla anspråk som grundar sig i svarandes agerande 

uppkomna ur skadeståndsgrundande händelser. Till stöd för detta kan anföras två 

huvudsakliga argument. Dels att de typer av förpliktelser vars klassificering beror av 

gränsdragningen (exempelvis sådana som i materiell rätt betecknas som “resitution for 

wrongdoing” eller ”Eingriffskondiktion”) mer naturligt kan betraktas som att ha sin grund i 

skadeståndsgrundande händelser än obehörig vinst. Dels att en bred tolkning av obehörig 

vinst skulle medföra att artiklarna 6, 7 och 9 skulle kunna frångås med hjälp av 

skyddsklausulen i artikel 10.4 samt lagvalsavtal enligt artikel 14 på ett sätt som osannolikt 

varit lagstiftarens avsikt.  

Tolkningen minimerar vidare den eventuella problematik som kan uppstå i samband med 

bedömningen om huruvida en viss talan avser att kompensera för en skada eller återgälda 

en oriktig vinst. Detta kan annars innebära svårigheter då skada och vinst i många fall lär 

vara storleksmässigt identiska. Det bör emellertid noteras att en tolkning som fokuserar på 

grunden för ersättningen inte helt undgår att behöva identifiera vinstbaserad ersättning, då 

detta i vilket fall som helst lär utgöra ett krav för att obehörig vinst ska föreligga enligt artikel 

10. Genom att låta de förpliktelser med grund i svarandes agerande ha sin grund i 

skadeståndsgrundande händelser säkerställs dock att många förpliktelser som annars varit 

svårbedömda faller under lagvalsreglerna i kapitel II. 

Angående argumentet att “resitution for wrongdoing” samt ”Eingriffskondiktion” mest 

naturligt skulle passa såsom baserade på skadeståndsgrundande händelser kan 

uppmärksammas att ”Eingriffskondiktion”, som innebär restitution för kränkande av någons 

rättigheter, inte nödvändigtvis förutsätter att vinsten uppstår som ett resultat av svarandes 

agerande. Svarande kan tvingas återgälda sin vinst, oavsett vem som orsakat berikandet, 

vilket är mer i linje med den syn på obehörig vinst som förekommer i majoriteten av EU:s 

medlemsstaters nationella rättsordningar. På grund av de kan läggas till stöd för båda 

tolkningarna är det svårt att dra några direkta slutsatser utifrån medlemsstaternas materiella 

bestämmelser. 

Till stöd för den motsatta tolkningen, där begreppet skadeståndsgrundande händelse anses 

omfatta alla utomobligatoriska förpliktelser som inte faller under lagvalsreglerna i kapitel III, 

kan även en rad argument anföras. Bland dessa kan nämnas artikelns lydelse, det faktum att 
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skadeståndsgrundande händelser anges som exempel på rådande förhållande som kan ha 

anknytning till obehörig vinst, och att det mest uppenbara exemplet på detta utgörs av det 

som i Storbritannien kategoriseras som ”restitution for wrongdoing”.  

Det som i sådant fall avses med exemplet är att den obehöriga vinsten uppstår ur en 

händelse som dessutom ger upphov till en förpliktelse med grund i en 

skadeståndsgrundande händelse. I fall av ”restitution for wrongdoing” föreligger i de allra 

flesta fall en skadebaserad förpliktelse med grund i svarandes agerande, som inte 

aktualiseras då kärande söker ersättning baserad på vinst. Avseende den skadebaserade 

förpliktelsen lär artikel 10 inte vara tillämplig, på grund av att ersättningen inte är 

vinstbaserad. Då förpliktelsen inte faller under kapitel III är den baserad på en 

skadeståndsgrundande händelse och regleras av bestämmelserna i kapitel II. Den 

vinstbaserade förpliktelsen har då anknytning till en förpliktelse med grund i en 

skadeståndsgrundande händelse i enlighet med artikel 10.1.242  

Den alternativa tolkningen av exemplet, i enlighet med den positiva definitionen av 

skadeståndsgrundande händelse, är att förhållandet ifråga måste röra en redan existerande 

talan baserat på en skadeståndsgrundande händelse. Om aktuell förpliktelse grundar sig i en 

skadeståndsgrundande händelse – till skillnad från en förpliktelse med grund i en 

skadeståndsgrundande händelse – är kapitel II tillämpligt.243 

Ytterligare argument till stöd för en syn på skadeståndsgrundande händelse som 

restkategori är artiklarna 12 och 13. Angående bestämmelsen om culpa in contrahendo är 

dess placering inom kapitel III svårförenlig med en syn på kapitel II som att ensamt innefatta 

alla utomobligatoriska förpliktelser med grund i svarandes agerande, då artikel 12 skulle 

behöva utgöra ett undantag från denna regel för att alls kunna bli tillämplig. Om 

skadeståndsgrundande händelse anses ligga till grund för alla förpliktelser med grund i 

svarandes agerande är det dock svårt att se varför culpa in contrahendo inte skulle placerats 

i kapitel II. 

Argumentet med stöd i artikel 13, som talar för en syn på skadeståndsgrundande händelser 

såsom restkategori, kan bemötas genom att artikeln betraktas som enbart förtydligande. I så 
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 Se avsnitt 4.3.3 och 5.2.2 
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 Se avsnitt 4.3.2 och 5.2.2. 
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fall kan det hävdas att uteslutandet av immaterialrättsintrång från kapitel III inte 

nödvändigtvis innebär att de annars hade kunnat falla under artikel 10. Denna tolkning 

verkar emellertid mindre sannolik, då den mer uppenbara betydelsen är att obehörig vinst 

annars hade kunnat grunda sig på immaterialrättsliga intrång. Följaktligen kan båda 

artiklarna 12 och 13 anses tala för att den positiva tolkningen av skadeståndsgrundande 

händelse ska ifrågasättas till förmån för en syn på begreppet som restkategori.  

 

6.1.3 Gränsdragningens inverkan på förordningens tillämpningsområde 

I samband med gränsdragningen bör det beaktas att förhållandet mellan 

skadeståndsgrundande händelser och lagvalsreglerna i kapitel III har nära samband med 

bestämningen av förordningens tillämpningsområde. En positiv definition av 

skadeståndsgrundande händelse skulle sannolikt medföra att förordningen inte blev 

tillämplig på alla typer av utomobligatoriska förpliktelser. Detta är en konsekvens av att såväl 

begreppet skadeståndsgrundande händelse som bestämmelserna i kapitel III i så fall skulle få 

ett begränsat tillämpningsområde. En förpliktelse som inte grundar sig på svarandes 

agerande och således inte faller under kapitel II, men inte heller är vinstbaserad eller 

naturligt faller in under någon av artiklarna i kapitel III omfattas i så fall inte av någon av 

förordningens bestämmelser. Gör en förpliktelse inte det saknar förordningen 

lagvalsbestämmelser som kan tillämpas på förpliktelsen. Definieras skadeståndsgrundande 

händelse istället negativt, kan förordningen omfatta alla utomobligatoriska förpliktelser, på 

grund av att kapitel II utgör restkategori. Då skulle nämligen alla utomobligatoriska 

förpliktelser som inte faller in under några positivt definierade bestämmelser anses ha sin 

grund i skadeståndsgrundande händelser. 

Det är önskvärt att Rom II-förordningen så långt som möjligt täcker in alla former av 

utomobligatoriska förpliktelser, då det är svårt att se syftet med att utelämna vissa, utöver 

de som framgår av artikel 1. Vidare var artikel 9 i 2003 års förslag avsedd att omfatta alla 

utomobligatoriska förpliktelser som inte baseras på skadeståndsgrundande händelser, 

förutsatt att de uppfyllde kriterierna i någon av punkterna 1 eller 2. Detta innebär att artikel 

9 i förslaget, åtminstone under vissa omständigheter (se avsnitt 3.2.3), skulle omfatta alla 

typer av förpliktelser som inte omfattades av bestämmelserna som reglerade 

skadeståndsgrundande händelser. Även om det kan ifrågasättas hur lämplig artikel 9 i 2003 
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års förslag var som restkategori (trots de i förslagets motivering uttryckta intentionerna) kan 

det konstateras att förslaget i vart fall avsågs omfatta alla typer av utomobligatoriska 

förpliktelser som inte uttryckligen undantogs.244  

Det går dock inte att förneka att den till synes avsedda restkategorin var den som numera 

omfattas av kapitel III, medan frågan nu gäller om denna karaktär istället ska tillskrivas 

begreppet skadeståndsgrundande händelse. En sådan tolkning vore i överensstämmelse 

med en läsning av punkt 29 i ljuset av förslagets artikel 9 och dess motivering, då 

bestämmelserna i kapitel III tillsammans med de som reglerar förpliktelser med grund i 

skadeståndsgrundande händelser i sådant fall omfattar alla former av utomobligatoriska 

förpliktelser. 

Visserligen kan sägas att den terminologi som används i förordningen till viss del talar mot 

en syn på skadeståndsgrundande händelse som en restkategori. Det faktum att kapitel II 

gäller skadeståndsgrundande händelser medan kapitel III gäller annat än 

skadeståndsgrundande händelser ger intrycket av att kapitel III bör ses såsom restkategori i 

förhållande till kapitel II snarare än tvärtom. Det bör kunna antas att kommissionens avsikt 

med förslaget varit att låta artikel 9 utgöra restkategori, och omfatta sådana förpliktelser 

som inte hade grund i skadeståndsgrundande händelser. Av detta följer att begreppet 

skadeståndsgrundande händelse avsågs ha en positiv definition i förslaget, då rekvisiten i 

artiklarna 9.1 och 9.2 som krävde att den relevanta förpliktelsen inte hade grund i en 

skadeståndsgrundande händelse annars hade varit innehållslösa.  

Förslagets artikel 9 motsvaras emellertid i den slutgiltiga förordningen av kapitel III. Ingen av 

bestämmelserna i kapitlet är utformad på ett sätt som är förenligt med en tolkning som 

restkategori. För att Rom II-förordningen ska kunna vara tillämplig på alla typer av 

utomobligatoriska förpliktelser i enlighet med avsikterna bakom förslaget krävs därför att 

någon annan av förordningens bestämmelser utgör restkategori. Den enda kategorin som 

lämpar sig för detta ändamål bör vara skadeståndsgrundande händelse. Vidare har 

skadeståndsgrundande händelse tolkats som en restkategori inom ramen för Bryssel I-

förordningen. Sett i ljuset av punkt 7 i Rom II-förordningens ingress, såväl som att kapitel III 
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svårligen kan ges karaktären restkategori i dess slutgiltiga lydelse, bör en syn på 

skadeståndsgrundande händelse som restkategori vara den mest rimliga tolkningen. 

 

6.2 Lagvalsregleringen av obehörig vinst 

 

6.2.1 Bestämmelserna i artikel 10 

Lagvalsregleringen som gäller förpliktelser baserade på obehörig vinst i Rom II-förordningen 

utgörs av en kaskadregel,245 som identifierar tillämplig lag i olika situationer utifrån en rad 

olika anknytningskriterier.  

Finns ett rådande förhållande parterna emellan, med anknytning till förpliktelsen, ska den 

lag som är tillämplig på detta förhållande även anses tillämplig på förpliktelsen som uppstår 

ur den obehöriga vinsten, artikel 10.1. En obehörig vinst med anknytning till ett avtal 

kommer exempelvis att regleras av den lag som är tillämplig på avtalet enligt Rom I-

förordningen. Har den obehöriga vinsten anknytning till en skadeståndsgrundande händelse 

(tort/delict) är lagen som är tillämplig på denna tillämplig på den obehöriga vinsten.  

Huruvida ett rådande förhållande kan uppstå genom samma händelse som den obehöriga 

vinsten råder det som nämnts delade meningar om. Frågan besvaras olika beroende på 

vilken gränsdragning som görs mellan begreppen obehörig vinst och skadeståndsgrundande 

händelse, och avgör huruvida ett rådande förhållande enligt artikel 10.1 måste ha existerat 

innan händelsen som ger upphov till obehörig vinst äger rum. Då en tolkning där 

skadeståndsgrundande händelse ses som restkategori möjligtvis kan vara att föredra, följer 

att både ett rådande förhållande enligt artikel 10.1 och obehörig vinst kan uppstå ur en och 

samma händelse. 246 

Föreligger inget relevant rådande förhållande regleras lagvalet istället, om båda parter haft 

vanlig vistelseort i samma land vid tidpunkten då händelsen inträffat som ger upphov till 

obehörig vinst, i artikel 10.2. Med detta förstås rimligen den händelse som orsakar vinsten, 

exempelvis en betalningsorder till en bank. Har parterna vid denna tidpunkt sin vanliga 
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 Det vill säga en listning av bestämmelser tillämpliga under olika kriterier, uppradade efter fallande dignitet, 
se avsnitt 5.1. 
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 Se avsnitt 6.1. 
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vistelseort i samma land, tillämpas lagen i det landet. Vanlig vistelseort är ett komplicerat 

begrepp, vars definition är svår att utreda utan en ingående analys. Begreppet innehåller en 

partiell definition i artikel 23, avseende associationer och fysiska personer i 

näringsverksamhet, men då definitionen är formulerad med hjälp av begrepp som i sig 

saknar definition ger den ingen större klarhet. Av utrymmesskäl har definitionen av vanlig 

vistelseort lämnats utanför uppsatsens ram. 

Finns varken ett rådande förhållande eller en gemensam vanlig vistelseort är artikel 10.3 

istället tillämplig. I sådant fall regleras förpliktelsen i enlighet med lagen i landet där den 

obehöriga vinsten gjordes. Landet där den obehöriga vinsten görs bör innebära landet där 

vinsten uppkommer, eller mer specifikt det land där den kan disponeras av den berikade 

eller dennes företrädare.247 I fall av en bankutbetalning utgörs detta av det land där 

pengarna sätts in på svarandes bankkonto, även om svarande befinner sig eller tar ut 

pengarna i ett annat land. 

Efter att ett lands lag utpekats av någon av artiklarna 10.1, 10.2 eller artikel 10.3 kan en 

annan rättordning ändå bli tillämplig enligt artikel 10.4, om förpliktelsen med hänsyn till 

samtliga relevanta förhållanden har uppenbart närmare anknytning till ett annat land. Denna 

artikel kan alltså tillämpas för att göra undantag från de tre andra bestämmelserna, och den 

fungerar som ett skydd mot situationer då en snäv tillämpning av dessa skulle leda till att 

lagar med svag anknytning till de fallspecifika omständigheterna blir tillämpliga. 

Förutsättningarna för att tillämpa skyddsklausulen i artikel 10.4 skiljer sig åt avsevärt 

beroende på vilken av huvudreglerna som annars är tillämplig. Artikel 10.1 exempelvis, är 

enbart tillämplig om ett rådande förhållande föreligger mellan parterna med nära 

anknytning till förpliktelsen. Då ett sådant förhållande är en så pass stark anknytande faktor 

bör det krävas särskilt tungt vägande omständigheter för att ett annat lands lag ska anses ha 

uppenbart närmare anknytning. Detsamma gäller artikel 10.2, där båda parter haft vanlig 

vistelseort i samma land. I en sådan situation bör detta land i så gott som alla fall ha en nära 

anknytning till förpliktelsen. Lagval i enlighet med såväl artikel 10.1 som 10.2 lär därför sällan 

bli föremål för avsteg enligt artikel 10.4. 
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Sannolikt är det lättare att tillämpa skyddsklausulen i förhållande till artikel 10.3, då landet 

där den obehöriga vinsten gjordes inte nödvändigtvis har någon speciellt stark anknytning till 

förhållandet parterna emellan. Exempelvis kan landet där en betalning tas emot av 

svarandes bank bli tillämplig enligt artikel 10.3, även om ingen av parterna har någon direkt 

anknyting till detta land. I ett sådant fall bör artikel 10.4 kunna tillämpas. Detta innebär 

naturligtvis inte att artikel 10.4 enbart kan användas för att göra avsteg från artikel 10.3, 

utan beroende på omständigheterna bör den tillämpas i alla lägen för att undvika uppenbart 

orimliga lagval.  

 

6.2.2 Jämförelse med förpliktelser med grund i skadeståndsgrundande händelser 

En stor del av denna uppsats har ägnats åt att utreda gränsdragningen mellan begreppen 

obehörig vinst och skadeståndsgrundande händelse. Frågan är avgörande för Rom II-

förordningens terminologiska systematik, då den drar gränsen mellan kapitel II och III, men 

har den någon praktisk inverkan på tillämplig lag? Vilka konsekvenser får det att en 

förpliktelse anses grundad i obehörig vinst snarare än en skadeståndsgrundande händelse? 

För att besvara dessa frågor är det först lämpligt att jämföra lagvalsregleringen i artikel 10 

med förordningens huvudregel i artikel 4. De båda bestämmelserna skiljer sig åt på ett 

strukturellt plan, men påvisar många likheter i praktiken. Artikel 4 uppställer lagen i landet 

där skadan uppstod som huvudregel, med undantag för om parterna har gemensam vanlig 

vistelseort. Till skillnad från artikel 10 låter den lagval på grundval av ett rådande förhållande 

mellan parterna med nära anknytning till förpliktelsen regleras som en del av 

skyddsklausulen i artikel 4.3. Då ett sådant förhållande i många fall bör ge upphov till en 

uppenbart närmare anknytning kan emellertid tänkas att tillämpningen av artiklarna 4.3 och 

10.1 kommer att efterlikna varandra i många avseenden.  

Den främsta skillnaden utgörs av artikel 4.1, som utpekar tillämpning av det lands lag där 

skadan uppstår, jämfört med artikel 10.3, som utpekar lagen i landet där vinsten uppstår 

som tillämplig. Då obehörig vinst i internationella förhållanden ofta bör innebära att 

berikandet och missgynnandet äger rum i olika länder följer att olika lagar blir tillämpliga 

beroende på om talan anses baserad på obehörig vinst respektive skadeståndsgrundande 

händelser. 
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Vad gäller specialreglerna i artiklarna 5-9 (dock inte artikel 8, som är undantagen tillämpning 

av kapitel III enligt artikel 13) är dessa naturligtvis inte tillämpliga på förpliktelser som inte 

grundas i skadeståndsgrundande händelser. Även om artiklarna 4 och 10 i vissa avseenden 

kan påminna om varandra innebär klassificeringen av en förpliktelse såsom baserad på 

obehörig vinst snarare än en skadeståndsgrundande händelse avsevärda skillnader 

beträffande förpliktelser som annars hade fallit under dessa artiklar. 

Grundar sig obehörig vinst på svarandes agerande, förutsatt att sådana situationer anses 

falla under artikel 10, kommer emellertid artikel 10.1 för det mesta vara tillämplig, vilket 

föranleder ett lagval i enlighet med vad kapitel II stadgar om förhållandet mellan parterna 

baserat på en skadeståndsgrundande händelse. I fall då en obehörig vinst grundar sig i 

svarandes agerande kommer det nämligen i många fall föreligga ett skadeståndsanspråk 

med grund i samma händelse, det vill säga en talan som inte är vinstbaserad. I enlighet med 

bestämmelsen om accessorisk anknytning i artikel 10.1 ska då lagen som reglerar 

förhållandet med grund i en skadeståndsgrundande händelse (kapitel II) gälla med avseende 

på den obehöriga vinsten. 

Det faktum att kapitel II ska tillämpas enligt artikel 10.1 i situationer då den obehöriga 

vinsten har anknytning till en skadeståndsgrundande händelse uppväger emellertid inte hela 

problematiken kring specialreglerna i artiklarna 5-8, då sådana förpliktelser fortfarande kan 

underkastas ett annat lands lag enligt artikel 10.4, eller regleras genom avtal om tillämplig 

lag enligt artikel 14. 

 

6.3 Vilka svenska exempel på obehörig vinst faller inom artikel 10? 

Då Rom II-förordningens definition av obehörig vinst borde bestämmas autonomt faller det 

sig naturligt att dess version av begreppet inte nödvändigtvis stämmer överens med den i 

svensk materiell rätt rådande uppfattningen. Efter att definitionen av obehörig vinst enligt 

Rom II-förordningen har analyserats kan det vara av intresse att undersöka vilka förpliktelser 

som i den svenska materiella rätten anses utgöra obehörig vinst som också bör betraktas 

som obehörig vinst enligt Rom II-förordningen.  
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Den så kallade vinstregeln återfinns i svensk rätt både i form av en positiv rättsprincip, som 

kan tillämpas inom förmögenhetsrätten för att berättiga vinstbaserad ersättning i fall då 

svarande inte nödvändigtvis har agerat klandervärt, såväl som motiv för lagstiftning där vinst 

utgör grund för eller begränsar ett ersättningsbelopp. 

Vad gäller den senast nämnda yttringen av obehörig vinst, då lagstiftning stöder sig på 

principen, återfinns de flesta av dessa bestämmelser på avtalsförpliktelsernas område, och 

faller således inom Rom I-förordningens tillämpningsområde.248 I 74 § växellagen finns en 

obehörig vinstregel som inte faller under Rom I-förordningen, då förpliktelser med grund i 

växlar är undantagna förordningens tillämpning enligt artikel 1.1.d, Rom I-förordningen, men 

samma undantag i tillämpningen gäller för Rom II-förordningen, artikel 1.1.c.  

En bestämmelse som emellertid omfattas av Rom II-förordningen och som baseras på 

principer om obehörig vinst är 18 kap. 3 § handelsbalken. Paragrafen stadgar att om en 

huvudman, i fall då en mellanman överskridit sin behörighet utan huvudmannens vetskap, 

förfogat över egendom, är eventuell tredjemans anspråk gentemot huvudmannen med 

avseende på förfogandet begränsat till den nytta huvudmannen haft. Huruvida en 

förpliktelse med grund i denna bestämmelse anses falla in under artikel 10 i Rom II-

förordningen kan bero på den tolkning av obehörig vinst som görs av EU-domstolen.  

Tillämpas den definition av obehörig vinst, då förpliktelser med grund i svarandes agerande 

inte innefattas, utan istället anses ha sin grund i skadeståndsgrundande händelser, måste 

det avgöras huruvida förpliktelsen grundas på huvudmannens handlingar eller ej. 

Tillämpning av 18 kap 3 § handelsbalken kräver både att huvudmannen förfogar över 

egendom på så vis att tredjeman kommer till skada, och att han gör det utan vetskap om att 

mellanmannen överskridit sin behörighet. Paragrafen avser alltså situationer där skadan är 

en följd av att svarande agerat på visst sätt, dock i god tro. Även om ersättningen anses 

grundad i huvudmannens handlingar kan det avsedda beteendet knappast anses som 

klandervärt. Om den skadeståndsgrundande händelse definieras positivt, kommer emellertid 

kapitel II att innefatta alla förpliktelser med grund i svarandes agerande, inte bara sådana 

där svarande agerat klandervärt. Om denna tolkning blir gällande faller troligen en 
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förpliktelse som uppkommer enligt bestämmelsen i handelsbalken utanför omfattningen av 

artikel 10. 

Blir den tolkning av artikel 10 som inkluderar vinstbaserad ersättning med grund i svarandes 

agerande gällande, eller skulle förpliktelsen inte anses grundad i svarandes agerande enligt 

ovan, måste frågan ställas hur det ska avgöras om en ersättning är vinstbaserad eller ej. 

Bestämmelsen är nämligen inte renodlat vinstbaserad, utan avser ersättning för skada som 

till sitt belopp är begränsad till storleken på en vinst. Skillnaden lär oftast inte vara av någon 

praktisk betydelse, men i fall då skadan är mindre än vinsten är det istället den som 

begränsar ersättningsbeloppet, vilket gör att paragrafens anknytning till obehörig vinst, trots 

att den innehåller element baserade på vinstregeln, kan ifrågasättas. Förslagsvis kan frågan 

avgöras från fall till fall, där ersättningsanspråk som de facto begränsas av vinsten faller 

under artikel 10, medan de som begränsas av en skada faller under lagvalsreglerna kapitel II. 

Avseende den i svensk praxis förekommande förmögenhetsrättsliga principen obehörig 

vinst, läggs den, precis som är fallet i lagstiftningen, oftast till stöd för ersättning i 

avtalsförhållanden. Den mest framträdande situationen då obehörig vinst läggs till grund för 

utomobligatoriska förpliktelser är när någon brukar annans egendom utan stöd i avtal.  

Huvudregeln är då att ersättning ska utges motsvarande den nytta brukaren haft av 

nyttjandet. Detta tillämpas oftast i lägen då lokal utnyttjas utan att avtal föreligger, 

exempelvis genom att avtalstiden på ett hyresavtal går ut utan att hyresgästen flyttar ut. 

Ersättningsbeloppet bestäms i dessa fall till motsvarande skälig hyra.249 

Även om HD i sina domskäl uppger sig grunda ersättningen på principer om obehörig vinst, 

kan konstateras att den vinst som brukaren får och den skada som egendomsägaren lider 

ofta lär vara identiska. En likartad problematik som ovan beskrivits avseende 18 kap. 3 § 

handelsbalken uppstår därför, där det måste tas ställning till huruvida ersättningsanspråket 

verkligen är vinstbaserat eller inte för det ska kunna avgöras om en förpliktelse bör omfattas 

av artikel 10. Argumenten mot att betrakta förpliktelserna som vinstbaserade är emellertid 

svagare här än beträffande 18 kap. 3 § handelsbalken. Även om vinst och skada i många fall 

kommer att sammanfalla enligt den i praxis gällande tolkningen av vinstregeln, bör vinsten 

vara slutligt avgörande i situationer då de av någon anledning skulle vara olika stora. 
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 Se exempelvis NJA 1993 s. 13; I NJA 1999 s. 617; NJA 2006 s. 206 
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Ersättningsanspråk som formulerats i enlighet med den svenska positiva rättprincipen 

obehörig vinst bör därför falla under artikel 10. 

Tillämpas tolkningen av skadeståndsgrundande händelse där förpliktelser med grund i 

svarandes agerande inte omfattas av artikel 10, bör den svenska tillämpningen av obehörig 

vinst, i vart fall avseende hyresgäster som kvarstannar i lokaler utan avtalsstöd samt andra 

situationer då svarande mer direkt gett upphov till vinsten, på motsvarande sätt anses ha sin 

grund i skadeståndsgrundande händelser. 

 

6.4 Avslutning 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att obehörig vinst inom ramen för Rom II-förordningen på ett 

viktigt sätt kompletterar lagvalsregleringen av förpliktelser med grund i 

skadeståndsgrundande händelser, och att gränsdragningen mellan dessa båda begrepp är av 

central betydelse för förordningens interna systematik. Beroende på vilken avgränsning av 

obehörig vinst som blir gällande i förhållande till skadeståndsgrundande händelser påverkas 

även förordningens tillämpningsområde och vilken betydelse som kan inläsas i begreppet 

utomobligatorisk förpliktelse i förordningens mening. För att förordningen ska kunna 

tillämpas krävs att en förpliktelse faller under någon av dess specifika bestämmelser. Om 

skadeståndsgrundande händelse inte utgör restkategori är det möjligt att vissa 

utomobligatoriska förpliktelser faller utanför samtliga av förordningens positiva 

bestämmelser.250 

I valet mellan att låta obehörig vinst avse alla vinstbaserade förpliktelser, eller endast sådana 

vinstbaserade förpliktelser som inte grundar sig i svarandes agerande, har argument 

framförts för båda alternativen.  

En tolkning av obehörig vinst som omfattar förpliktelser med grund i svarandes agerande 

skulle medföra att artiklarna 5-9 kunde kringgås genom att vinstbaserad ersättning yrkas för 

skada orsakad av svarande. Detta skulle i sin tur innebära att förpliktelsen kunde bli föremål 

för tillämpning av skyddsklausulen i artikel 10.4, såväl som partsautonomi enligt artikel 14. 

                                                      
250

 Se avsnitt 6.1.3. 
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Samtliga av artiklarna 5-9 saknar skyddsklausul, och lagval enligt artikel 6 kan inte 

åsidosättas genom avtal om tillämplig lag, se artikel 6.4. Vidare kan sägas att lydelsen av 

artikel 10 enligt de flesta språkversioner, med undantag för till exempel den tyska, i vissa 

avseenden är formulerad i enlighet med en snävare tolkning av begreppet. Dessa 

omständigheter talar för att skadeståndsgrundande händelse ska tilldelas en positiv 

definition. 

En tolkning där obehörig vinst omfattar förpliktelser med grund i svarandes agerande finner 

stöd i formuleringen av artikel 10, som anger att ett rådande förhållande kan grunda sig i en 

skadeståndsgrundande händelse. Den mest uppenbara innebörden av detta är om obehörig 

vinst grundar sig på en skadevållande händelse. Ett annat argument för den förstnämnda 

tolkningen är att en definition av skadeståndsgrundande händelse som omfattar alla 

förpliktelser med grund i svarandes agerande är svårförenlig med artikel 12, såväl som den 

mest uppenbara läsningen av artikel 13. Denna tolkning medför även att förordningen kan 

tillämpas på i princip alla utomobligatoriska förpliktelser som inte är uttryckligen 

undantagna, då skadeståndsgrundande händelse ses som en restkategori. 

Främst på grund svårförenligheten mellan den positiva definitionen av 

skadeståndsgrundande händelse och artiklarna 12 och 13, samt exemplet i artikel 10.1, bör 

lämpligheten i den tolkning där obehörig vinst innefattar förpliktelser med grund i svarandes 

agerande anses överväga. 

Vad gäller lagvalsbestämmelserna i artikel 10 motsvarar de i praktiken, i flertalet situationer, 

vad som annars hade gällt enligt huvudregeln avseende skadeståndsgrundande händelse i 

artikel 4. I fall med nära anknytning till en förpliktelse baserad på en skadeståndsgrundande 

händelse blir likheterna ännu större, på grund av bestämmelsen om accessorisk anknyting i 

artikel 10.1, som ger tillämplighet till lagvalsbestämmelserna i kapitel II, dock med möjlighet 

till undantag enligt artiklarna 10.4 och 14.  

Efter analysen av de svenska materiella reglerna av obehörig vinst, satt i relation till den 

autonoma definitionen enligt Rom II-förordningen, kan konstateras att förpliktelser som i 

Sverige anses ha sin grund i obehörig vinst i många fall inte lär omfattas av artikel 10. 

Flertalet av vinstregelns uttryck i svensk rätt är inomobligatoriska, och förpliktelser med 

grund i dessa faller således utanför förordningen och inom Rom I-förordningen. Bland de 
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övriga finns det exempel på praxis där ersättning motsvarande skälig hyra för nyttjande av 

lokal utan avtal, samt 18 kap. 3 § handelsbalken, som eventuellt kan ge upphov till 

förpliktelser som skulle omfattas av artikel 10. Huruvida så är fallet beror till stor del på 

vilken av tolkningarna av obehörig vinst som får gehör, men om artikel 10 omfattar 

förpliktelser med grund i svarandes agerande (det vill säga om skadeståndsgrundande 

händelse utgör restkategori) bör de båda svenska materiella tolkningarna av obehörig vinst 

omfattas av Rom II-förordningens autonoma definition. 
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