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1 Inledning 

1.1  Problembakgrund 

Vid tolkning av rättshandlingar måste rättstillämparen till ämpa den tolkningsmetod som 

kan skapa den mest rättvisande bilden av ett rättsförhållande. Ibland framgår ett 

rättsförhållande inte klart av lagtexten. Det kan då bli nödvändigt att fylla ut dessa 

luckor i lagen med tolkningar av vad lagstiftaren hade för syfte med lagtexten, eller av 

vad som kan anses framgå indirekt av lagen. I andra fall kan ett rättsförhållande uppstå 

som står i direkt strid med lagen. Hur skall tolkning i dessa fall ske? Det kan till och 

med anses oskäligt att tolka lagen enligt lagstiftarens vilja i vissa fall, på grund av att en 

sådan tolkning skulle leda till ett oskäligt resultat. Rättstill ämparen måste i vissa fall 

” tänja” på lagen för att nå en mer rättvisande bild av verkligheten och för att nå det 

resultat som anses vara bäst i en specifik situation.  

 

I verkligheten leder detta till att rättstill ämparen kan behöva döma mot lagen (contra 

legem) eller utvidga en lagtexts tillämpningsområde, för att omfatta rättshandlingar som 

syftar till att kringgå lagen (in fraudem legis). Det är oklart hur och när dessa 

rättsuppfattningar, contra legem och in fraudem legis, kan tillämpas och vilka 

förutsättningar som bör föreligga i Sverige. 

1.2 Problemformulering 

Hur kan en analys av rättsuppfattningen contra legem och in fraudem legis, utifrån en 

jämförelse med tysk rätt, uttryckligen eller indirekt se ut i svensk doktrin och 

rättstill ämpning?  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda dagens förhållande til l rättsuppfattningen contra 

legem och in fraudem legis i svensk och tysk rätt. Jag kommer att göra en jämförelse 

mellan de båda ländernas rättsuppfattning, för att se dess likheter respektive skillnader. 

Vidare skall jag utreda huruvida dessa principer gäller som generella regler och i så fall 

om och hur de används i rättspraxis.  
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1.4 Avgränsningar 

Tyngdpunkten i uppsatsen kommer att läggas vid civilrätt och då framför all t avtalsrätt, 

eftersom det oftast är vid tolkning av avtal som problem avseende contra legem och in 

fraudem legis uppstår. I vissa hänseenden kommer dock även rättsfall rörande 

civil rättsliga problem som har inverkan på skatterätt att analyseras. Jag kommer inte att 

behandla contra legem och in fraudem legis i straff rätten. 

 

Begreppens historiska bakgrund kommer endast att beröras kort, i syfte att underlätta 

den kommande framställningen av dagens syn på begreppen för läsaren. 

 

I den komparativa studien mellan svensk och tysk rätt kommer jag att behandla vad som 

är nödvändigt för att förstå rättstillämparens ställning och handlingsutrymme i Tyskland 

i denna fråga, och inte göra någon djupare analys av det tyska rättssystemet. 

1.5 Metod 

Uppsatsen är en analys av rättsuppfattningen contra legem och in fraudem legis i svensk 

och tysk rätt. Jag kommer att använda mig av litteratur med utgångspunkt från mitten av 

1800-talet fram till dagsläget. För att kunna skapa en rättvisande analys, kommer jag att 

utgå från såväl svensk och tysk juridisk litteratur, som rättsfall, lagstiftning och juridiska 

artiklar. Uppsatsen kommer att innehålla dels en deskriptiv del där jag tar ställning till 

begrepp och faktiska förhållanden, dels en utredande del av hur rättsläget är eller bör 

vara och vilka följder det kan ha.  

 

Jag kommer att inleda uppsatsen med en beskrivning av grundläggande begrepp och 

tolkningsmetoder, vilka kommer ligga till grund för framställningen av contra legem 

och in fraudem legis, för att läsaren lättare skall kunna få grepp om situationen.   

 

För att tydliggöra likheter och skillnader vid jämförelsen av svensk och tysk rätt, har jag 

valt ut delar ur litteraturen vilka mer eller mindre motsvarar varandra i de båda 

rättssystemen. Trots mina ansatser har jag fått inse mina begränsningar vad beträffar 

den tyska rätten. Jag tar därför upp de viktigaste synpunkterna och kommentarerna i en 

sammanfattning, vilken representerar huvuddragen av en ofantlig rättsvetenskap.  
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2 Bakgrund 

För den kommande framställningen avser jag i detta kapitel att, dels förklara contra 

legem och in fraudem legis, dels utreda material som ligger till grund för mina 

resonemang i de övriga kapitlen. Jag klargör skillnader mellan rättstillämpning och 

lagtolkning, vad jag avser med rättssäkerhet i uppsatsen, samt grundläggande 

tolkningsmetoder som jag kommer att använda mig av. 

2.1 Definitioner 

Rättsuppfattningen contra legem har vi ärvt från den romerska rätten och den betyder 

ordagrant ”mot lagen” .1 Det handlar om en rättshandling som står i strid med lagens 

ordalydelse. Contra legem kan dels föreligga när en rättsregel sätts ur spel eller inte 

beaktas, dels när en domare väljer att inte döma enligt gällande lag.2   

 

In fraudem legis är en annan rättsprincip från den romerska rätten. In fraudem legis 

betyder ”avsikt att kringgå lagen” .3 In fraudem legis agere (handlande för att kringgå 

lagen) uppstod relativt sent inom romersk rätt och användes först enbart vid handlande 

som stod i direkt strid med lagen (fraus legi facta).  

2.2 In fraudem legis och contra legem i romersk rätt 

Redan under den klassiska romerska rätten4 fanns det tecken på att agere in fraudem 

legis, inom dåtidens juridiska li tteratur, stod i lika mycket strid med lagen som contra 

legem.5 Det gjordes ingen större skillnad på om handlandet stred mot lagens ordalydelse 

eller lagens anda. Handlande in fraudem legis och handlande contra legem var på så vis 

identiska till en början.6 Både contra legem och in fraudem legis syftade till att korrigera 

lagen i de fall innebörden av ett ord inte medförde det lagstiftaren hade för avsikt att 

lagstifta om. Lagens syfte kunde därigenom kringgås. Rättsprinciperna ligger således 

mycket nära varandra. 

                                                
1 Eek, 1969, s.47. 
2 Neuner, 1992, s.1. 
3 Eek, 1969, s.107. På tyska översätts begreppet in fraudem legis till ”Gesetzesumgehung” , Heeder, 1998, 
s. 37. 
4 Tamm, 1996, s. 239, ca. 100 f.Kr. – ca. 300 e.Kr.  
5 Zimmermann, 1996, s.705.Denna åsikt företräddes framförallt av Celsus, en framträdande jurist som 
levde på 100-talet e.Kr. Tamm, 1996, s. 338.  
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I klassisk romersk rätt fanns till en början inte läran om skenrättshandlingar och 

kringgående av lagar. Från början stod rättstill ämparen därför maktlös inför problemet 

in fraudem legis och kunde endast ingripa genom att stifta nya lagar, vilka 

sanktionerade även de fall där man lyckats kringgå lagen. Redan 100 f. Kr. fanns det 

dock lagar som försökte stoppa att liknande handlingar, som syftade till att kringgå en 

rättshandling, också skulle omfattas av lagen. Det var också under den här perioden som 

det började synas tecken i litteraturen på att ett handlande in fraudem legis, precis som 

contra legem, stod i strid med lagen. 7 

 

Några av de tidiga fallen som bedömdes vara in fraudem legis rörde skattebetalning, 

försträckning av köpeavtal och skenadoptioner.8 

2.3 Rättstillämpning och lagtolkning  

Rättstillämpning föreligger när en domstol eller en myndighet måste avgöra ett fall 

inom ramen för sitt arbete och i överensstämmelse med en rättsregel.9 Rättstillämparen 

skall stödja sig på lagar och andra rättskällor såsom förarbeten, prejudikat, sedvana.10 

Tillämpningen av lagar och andra rättskällor sker genom rättstillämparens tolkning för 

att fastställa en rättsregels innebörd. Tolkning är således en väsentlig del av den mer 

omfattande funktionen rättstillämpning. Ett karakteristiskt drag för rättstillämpning, till 

skillnad från lagtolkning, är att det för rättstillämparen föreligger ett beslutstvång.11 

Oavsett om det finns någon lagtext att tolka eller ej, måste rättstillämparen nå fram till 

ett rättfärdigt beslut. I uppsatsen kommer jag att använda mig av ordet rättstillämpare 

och syftar då främst på domares roll vid rättsskipning.  

 

Lagtolkning betyder att en lagtext eller en annan rättskälla analyseras noggrant. Lagens 

rekvisit skall identifieras, därtill dess till ämpningsområde och i vilken utsträckning 

lagen eller rättsregeln skall gälla.12 Det är detta bearbetande av rättskällorna som 

                                                                                                                                          
6 Teichmann, 1962, s.3.  Teichmann hänvisar vidare till Ulpian in D. 14.6.7.3. (Umgehung des Sc. 
Macedonianum). Honsell , 1976, s. 119. 
7 Honsell, 1976, s. 117. 
8 Honsell, 1976, s. 115f. 
9 Strömholm, 1988, s. 9. 
10 Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s. 289f. 
11 Strömholm, SvJT 1982 s. 689f. 
12 Lehrberg, 1996, s. 74. 
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identifierar lagtolkningen. Som utgångspunkt för tolkning bör rättstill ämparen eller 

lagtolkaren allti d använda sig av lagregler.13 

2.4 Rättssäkerhet  

Förutsebarhet utgör enligt de flesta en av rättssäkerhetens hörnstenar. Ett demokratiskt 

samhälle bygger på förutsebarhet av vissa grundvärden, vilket gör att rättstillämpning 

och andra myndighetsutövningar följer angivna rättsregler.14 Rättssäkerheten är viktig 

för människan som lever i en demokratisk rättsstat. Den enskilde skall kunna planera sitt 

liv efter regler och därigenom kunna leva i ett slags individuell frihet. För att detta skall 

kunna ske måste medborgaren kunna lita på myndigheters beslut och att motsättningar 

som kan uppstå är bundna i förväg och kan begränsas. Även vil lkorlig 

myndighetsutövning och motsättningar skall kunna begränsas med hjälp av allmänna 

rättsnormer.15 

 

Vad är det då som kännetecknar rättssäkerhet? Som precis nämnts är förutsebarheten 

väldigt viktig, men vid sidan av den bör det föreligga en likformighet vid 

rättstill ämpningen.16 Den grundläggande tesen kan sägas vara att lika fall skall 

behandlas lika. Därutöver bör beslut vid rättstillämpning bygga på korrekta och 

rationella beslutsförfaranden. 

 

Rättsordningen är ett system av rättsregler, vilka följs utan att många frågar sig vad 

skälen till reglerna är eller om de är förnuftiga. När reglerna är vagt utformade och kan 

ha flera tolkningar eller rent av vara motstridiga, måste en norm, det vill säga ett visst 

handlingsmönster, väljas. Även om försöken har varit många, måste tanken om att det 

inte finns något fullständigt rättssystem bekräftas.17 Varje enskilt fall måste tolkas 

utifrån sina premisser, oavsett om det finns oklarheter, luckor eller motsägelser. På så 

vis kommer allti d rättstillämpare och lagtolkare på ett eller annat sätt att befinna sig i 

                                                
13 Strömholm, 1988, s. 82. 
14 Peczenik, 1995, Vad är rätt ?, s. 89f. 
15 Neuner, 1992, s. 86f. 
16 Strömholm, 1992, s. 394. 
17 Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s. 43. Den exegetiska skolans utopi var drömmen om fullständiga lagar 
som hade stort inflytande under Napoleons tid i Frankrike. 
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ovissheten om ett rättssystems innehåll . Denna ovisshet måste behärskas så att inte kaos 

eller anarki infinner sig.18  

 

I praktiken handlar rättssäkerheten om en kamp mellan två motsatser: stabilitet och 

flexibilitet. Stabiliteten utgörs av lagstiftningen. Den garanterar kontinuitet och att alla 

är lika inför lagen. Flexibil iteten behövs som en motpol till stabilit eten. Til lämpning av 

en lag kan behöva anpassas efter samhällets krav, vilket rättstill ämparen kan ta hänsyn 

till. Det är denna kamp som rättstillämparen hamnar mitt i och måste försöka hitta 

någon slags jämvikt mellan.19 Detta medför att ett dynamiskt samhälle är i större behov 

av flexibil itet av rättssystemet än ett samhälle där förändringar sker långsamt. 

 

Det hävdas ofta att bokstavstolkning säkerställer rättssäkerheten.20 I detta resonemang 

inräknas, att lagregler till ämpas i praktiken, att de tolkas lika och att de inte till ämpas 

retroaktivt. Denna bokstavstrogna tolkning ses ofta i motsats til l en fri tolkningsstil , 

vilken ger rättstillämparen större utrymme. Rättstillämpare kan vid en fri tolkningsstil 

komma till olika resultat i samma fråga, vilket kan anses äventyra rättssäkerheten och 

leda till en rättstill ämpning som inte är homogen och i vissa fall även kan anses vara 

godtycklig.21 Eftersom resultatet ofta bli r beroende av vilken tolkningsmetod som 

använts, finns det ingen kontinuitet eller förutsebarhet. Medborgarna kan inte vara säkra 

på vad utgången kommer att bli i  ett fall . Dessutom kan en lag, vilken stiftats av 

folkrepresentanter, komma att åsidosättas vid en friare tolkningsstil av en 

rättstill ämpare. Rättstillämparen har inte erhållit sin tjänst genom demokratiska val, men 

har trots detta möjl ighet att döma i strid med vad folkrepresentanterna lagstiftat om. I 

detta läge tas ingen hänsyn till varken rättssäkerheten eller demokratin. 

2.5 Grundläggande tolkningsmetoder  

Den svenska juridiken har starkt präglats av bokstavstrogen tolkning och den så kallade 

objektiva metoden, vilken utgår från objektiva omständigheter. Den tidigare 

regeringsformen från 1809 stipulerade att tolkning av grundlagarna skulle ske efter 

                                                
18 Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s. 44; Neuner, 1992, s. 86. 
19 Peczenik, 1995, Vad är rätt?, s. 44. 
20 Peczenik, 1974, s. 72. 
21 Peczenik, 1974, s. 170. 
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deras ordalydelse.22 I senare tid finns det en större anslutning till den subjektiva 

metoden, vilket innebär att tolkaren utgår från lagstiftarens syfte med lagen. Både den 

objektiva och den subjektiva tolkningsmetoden är allt id relativt snäva23, eftersom 

tolkaren endast använder förarbeten och lagtexten.  

 

En tolkningsmetod som ger större utrymme är den teleologiska tolkningsmetoden. 

Utöver förarbeten och lagtext, försöker den teleologiska tolkningsmetoden att fastställa 

lagens ändamål och funktion.24 

2.5.1 Objektiv tolkning 

Den objektiva tolkningsmetoden söker ledning i så kallade objektiva omständigheter. 

Dessa omständigheter skall framgå av själva lagen. Från det att lagen träder i kraft 

skil jer den objektiva tolkningsmetoden lagen från lagstiftaren och dennes avsikt med 

lagen.25 Lagen kan inte komma att tolkas ur ett perspektiv vilket endast existerade vid 

lagens tillkomst och kanske inte längre finns till. 

2.5.2 Subjektiv tolkning 

I motsats till den objektiva tolkningsmetoden, försöker den subjektiva tolkningsmetoden 

fastställa de syften och avsikter som faktiskt förelåg när lagen stiftades.26 Av den 

orsaken kallas denna metod även för en historisk tolkning. Den historiska tolkningen tar 

inte sikte på att klargöra ”alla de reella motiv av politisk, ekonomisk eller kanske t o m 

personlig art som kan ha influerat de i lagstiftningen deltagande personerna”27, vilka 

kan anses utgöra den faktiskt subjektiva bakgrunden. Istället inriktar sig den historiska 

tolkningen på det som uttalas i förarbetena till lagen. 

 

Det är inte alltid lätt att finna ledning av förarbeten i letandet efter den historiska 

lagstiftarens syfte med lagen. Precis som lagtexter kan förarbeten ofta vara ofullständiga 

och/eller mångtydiga. Det finns också en stor risk att den som tolkar texten omedvetet 

                                                
22 83 § 1809 års Regeringsform. 
23 Lindblom, 1992, s. 35. 
24 Lindblom, 1992, s.36. 
25 Strömholm, 1992, s. 403. 
26 Strömholm, 1992, s.403. 
27 Strömholm, 1992, s.403. 
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kommer fram till en hypotetisk lagstiftarvil ja, vilken i själva verket inkluderar tolkarens 

egna värderingar.28  

2.5.3 Teleologisk tolkning 

Den teleologiska lagtolkningen, vilken till synes kan vara vidare i sin tolkning än 

objektiv och subjektiv tolkning, kan delas upp i objektiv- och subjektivteleologisk 

lagtolkning. 29   

 

Vid den objektivteleologiska lagtolkningen genomförs en analys av vad som kan anses 

vara lagens funktion i praktiken och vilka effekter den får. Det primära blir det ändamål 

som objektivt fastställs i lagen, och dess funktion.30 Förarbetenas betydelse inskränks 

därmed till att endast vara hjälpmedel, som ger en uppfattning om de påtänkta följder 

som lagen kan medföra.  

 

Vid den subjektivteleologiska lagtolkningen förs analysen in på lagstiftarens syfte, 

vilket leder till att förarbetena til l lagen kommer att få en betydande ställning. Den 

svenska teleologiska skolan kan beträffande tolkningsfrågor principiellt anses vara 

objektiv, då lagen främst uppfattas ”som ett fungerande samhälleligt konfliktlösnings- 

och påverkningsinstrument”31. Lagen skall inte vara ett uttryckssätt för den historiske 

lagstiftarens intentioner.  

2.5.3.1 Ekelöfs lära 

Ekelöfs32 lära har präglat den svenska lagtolkningen i hög grad och kan i ett arbete 

rörande svensk tolkning inte lämnas utan beaktande. Denna lagtolkningsmetod, som är 

objektivteleologisk, utgår från att försöka finna lagregelns ändamål, vilket inte behöver 

sammanfalla med lagstiftarens syfte.33  

 

Ekelöf menade att det finns ordinära och säregna situationer. De ordinära fallen skall 

bedömas enligt lagrummen som finns, medan det är till de mer komplicerade säregna 

                                                
28 Strömholm, 1988, s. 79. 
29 Peczenik, 1995, s. 56. 
30 Lindblom, 1992, s. 36. 
31 Strömholm, 1988, s. 84. 
32” Per Olof Ekelöf, professor i processrätt i Uppsala, d 1990”, Ekelöf tillhörde Uppsalaskolans ”andra 
generationen” , Strömholm, 1992, s. 95.  
33 Strömholm, 1992, s. 428ff. 
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fallen tolkaren skall finna en ändamålsenlig tolkning.34 I sökandet efter lösningen kan 

hänsyn tas til l lagens förarbeten, men framförall t skall lösningen utrönas med hänsyn till 

lagens ändamål. Ändamålet skall kunna utläsas genom stadgandets faktiska funktion i 

ordinära situationer. Om det hela skulle leda til l att flera lösningar kan anses vara 

likvärdiga, bör tolkaren inte frångå lagens innebörd. 

 

Ekelöfs lära har genom åren fått lida en hel del kritik. Det kan sägas föreligga tre 

huvudproblem:35 

• Hur fastställs lagens innebörd respektive mening? 

• Hur skall förarbetena användas? 

• Hur fastställer rättstillämparen ett stadgandes ändamål? 

 

                                                
34 Strömholm, 1992, s. 429. 
35 Strömholm, 1992, s. 430. 
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3 Contra legem  

Contra legem uppstår vid rättstillämpning, eftersom det är just i denna situation som 

rättstillämparen faktiskt måste ta ställning till en lagtexts innebörd. Naturligtvis sker 

detta med hjälp av tolkning av lagen. I detta kapitel kommer jag först att redogöra för 

contra legem i tysk rätt, för att sedan gå vidare till contra legem i svensk rätt. Därefter 

kommer jag att jämföra den tyska och den svenska synen på contra legem.  

3.1 Contra legem i Tyskland 

Nedan följer en sammanställning av olika tolkningsmetoder som i Tyskland kan leda till 

att rättstillämparen anser att ett specifikt fall skall tolkas contra legem. För att en 

tolkning contra legem skall kunna tillämpas, krävs det av rättstillämparen att denne 

finner skäl som legitimt rättfärdigar tolkningen samt dess resultat.  

 

Den tyska grundlagen stadgar rättstill ämparens skyldighet att följa lag och rätt.36 Riktigt 

hur denna bundenhet ser ut beror på olika synsätt av vad det är som binder 

rättstill ämparen til l lagen och hur trogen lagen rättstillämparen måste vara i sitt arbete. 

Idag är det i praktiken ostridigt att rättstil lämpare under vissa förutsättningar kan avvika 

från de lagstiftade avgörandena.37 Det som följer bygger til l stor del på de aspekter som 

Jörg Neuner38 behandlar i sin bok „Die Rechtsfindung contra legem”. 

3.1.1 Bokstavstolkning 

Rättstillämparens skyldighet att följa lag och rätt kan ses utifrån ett bokstavstolkande 

perspektiv. Enligt en klassisk definition ger lagregelns ordalydelse två uppgifter:39 

• ordalydelsen är utgångspunkten för rättstillämparens sinnesstämning och 

• ordalydelsen sätter gränser för området, inom vilket rättstillämparen får tolka det 

enskilda fallet. 

 

                                                
36 Art. 20 p. 3 II GG - „Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende 
Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.“ Art. 97 p. 1 IX GG - „Die Richter 
sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen.“  
37 Ebsen, 1974, s. 10. 
38 Jörg Neuner skrev „Die Rechtsfindung contra legem“ som dissertation för att erhålla sin doktorstitel vid 
den juridiska fakulteten vid Ludwig-Maximilians-Universität, München. 
39 Meier-Hayoz, 1951, s. 42. 
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Ordalydelsen får på så vis dubbla uppgifter eftersom den samtidigt utgör 

utgångspunkten för tolkning som den anger inom vilket område tolkning får ske. 

 

Är ordalydelsen i lagen entydig, kan domaren grunda sin dom direkt på det som 

lagstiftaren angett.40 Är ordalydelsen å andra sidan vag och mångtydig, kan 

rättstill ämparen inte med hjälp av semantiken härleda lagens användningsområde. Med 

anledning av detta finns det en hel del invändningar mot en tolkning som endast sker 

utifrån lagtextens ordalydelse. En så strikt bokstavstolkning kan omöjligt uppfylla de 

behov och förväntningar som vi ställer på ett beslut fattat av rättstillämpare. Vi vill att 

beslutet skall vara sakligt riktigt och rättvist, och inte enbart följa ordalydelsen i 

lagtexten. 41 

  

Ett annat problem med bokstavstolkning är naturligtvis hur rättstillämparen skall 

betrakta ett ord för att kunna tolka ordets innebörd på ett legitimt sätt. I den tyska 

rättslingvistiken kan ett ord delas upp i tre betydelser: en positiv, en neutral och en 

negativ.42 För den positiva betydelsen står det helt klart att ett ords betydelse omfattar 

ett visst fall. Den neutrala betydelsen representerar de fall som är tvivelaktiga och den 

negativa betydelsen utesluter ett ords användning i ett specifikt fall . Resultatet som 

följer är att de positiva betydelserna av ett ord kan konstateras genom bokstavstolkning. 

För de neutrala betydelserna krävs det en fortsatt tolkning utöver bokstavstolkningens 

område. De negativa betydelserna kan endast tillämpas i vissa fall med hjälp av 

utfyllnad.  

 

Om en negativ betydelse med hjälp av utfyllnad kommer att omfattas av lagregeln, 

kommer detta fall att stå i strid med gällande lagrum enligt ordalydelsen, men inte til l 

innehållet. 

3.1.2 Lagstiftarens syfte med reglering 

Ett annat sätt att legitimera en tolkning contra legem är att koppla tolkningen till 

lagstiftarens syfte med regleringen. Denna subjektivteleologiska tolkning är en 

självklarhet sett från ett statsteoretiskt legitimeringsperspektiv. Legitimeringen grundar 

                                                
40 Neuner, 1992, s. 91. 
41 Neuner, 1992, s. 91. 
42 Neuner, 1992, s. 98 och 102. 
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sig på demokratins upphovsmannaskap och det föreligger en förpliktelse gentemot den 

historiska lagstiftaren.43  För att fastställa lagstiftarens syfte med en viss reglering, sker 

en tolkning utifrån förarbetena, samt Tysklands parlamentariska råd. Vid sidan av dessa 

källor bör även de politiska, kulturella och sociala förhållandena vilka förelåg vid lagens 

tillkomst inberäknas. Skälen till detta är att lagstiftningen är politisk och bör ses i sitt 

rätta sammanhang, det vill säga utifrån de förutsättningar som rådde vid 

lagstiftningstidpunkten. 

 

Ett beslut contra legem kan, på grund av det statsteoretiska resultatet, föreligga när den 

historiska lagstiftarens regleringssyfte inte beaktas, såvida det är tillåtet med hänsyn till 

ordets innebörd av lagregeln eller kan genomföras med hjälp av analogi eller 

restriktion.44  

3.1.3 Det objektiva ändamålet  

En tolkning utifrån det objektiva ändamålet utgår från sakens natur och är en objektiv 

teleologisk tolkningsmetod. Något som direkt kan ifrågasättas är tolkningsmetodens 

legitimitet. Kan en lag verkligen separeras från dess lagstiftare och inom vilket område 

kan rättstill ämparen sätta lagstiftarens vilja ur spel för rättsutvecklingen? 

 

Vid tolkning av det objektiva ändamålet utförs inte en ” ren”  tolkning utifrån lagen, utan 

det handlar mer om en tolkning av objektivt sunt förnuft utifrån sakens natur.45 Det kan 

dock vara svårt att se var gränsen mellan objektiv och subjektiv teleologisk tolkning 

befinner sig. 

 

Det objektivt fastställda ändamålet sammanfaller inte all tid med det subjektivt 

fastställda, det vil l säga lagstiftarens syfte. Det objektiva ändamålet kommer i detta läge 

att stå i motsats till l agens subjektiva innebörd.   

3.2 Contra legem i Sverige 

Av 1 kap 1 § 3 st Regeringsformen framgår det att den ”offentliga makten utövas under 

lagarna”, men vad som åsyftas med detta är relativt oklart. Beroende på vilken 

                                                
43 Neuner, 1992, s. 103ff. 
44 Neuner, 1992, s. 132. Jag kommer att behandla analogi och restriktion under kapitel 3.2.2 och 3.2.3. 
45 Neuner, 1992, s. 110f. 
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tolkningsmetod som används, kommer lagregler att få olika stora tillämpningsområden. 

Jag kommer att redovisa några tolkningsprinciper som är erkända enligt svensk rätt och 

vilka kan medföra att en lag tolkas contra legem.  

3.2.1 Bokstavstolkning 

Bokstavstolkningen ger lagtexten den betydelse som den erhåller vid en semantisk-

grammatikalisk analys,46 vilket gör att bokstavstolkning endast kan vara klargörande 

och aldrig korrigerande eller utfyllande. Bokstavstolkningen i sin tur kan delas upp i en 

lexikalisk och en kontextuell tolkning.47 Den lexikala bokstavstolkningen hämtar 

härledning ur ordböcker och förklaringar som är angivna i lagen, medan den 

kontextuella bokstavstolkningen söker ledning ur hur och på vilket sätt orden använts. 

 

Bokstavstolkningen försätter lagtolkaren i en snäv sits och kan endast användas i 

begränsad omfattning. Det hävdas dock ofta att det positiva med bokstavstolkningen är 

att den säkerställer rättssäkerheten.48  

 

Ett problem som bokstavstolkningen kan ställas inför är när den står maktlös och andra 

tolkningsmetoder måste tillämpas. Detta kan bland annat uppstå när ett begrepp har 

flera gångbara tolkningar eller när ett visst språk måste väljas.49 Skall språket som 

användes när lagen stiftades väljas, trots att ord kan ha förändrats över tiden, eller bör 

ett modernare språk väljas? I dessa fall kan det leda till att en tolkningsmetod väljs, 

vilken medför att tolkningen kommer att stå i strid med lagens ordalydelse (contra 

legem). 50 Detta är språkligt sett inte acceptabelt.  

3.2.2 Restriktiv och reducerande tolkning 

Den restriktiva tolkningen innebär att en lagregel tillämpas snävt på sitt 

tillämpningsområde, vilket följer av dess språkliga innebörd.51 Detta medför i praktiken 

att endast klara fall kommer att hänföras till denna lagregel. Om rättstillämparen väljer 

att inte tillämpa en lagregel i ett visst fall görs en restriktiv tolkning.52 

                                                
46 Lindblom, 1992, s.35. 
47 Strömholm, 1992, s.69. 
48 Strömholm, 1992, s.72. 
49 Strömholm, 1992, s.73. 
50 Strömholm, 1992, s.73. 
51 Strömholm, 1992, s. 412. 
52 Lehrberg, 1996, s. 80. 
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Ibland kan contra legem uppfattas som en slags ” lucka” i lagen, vilken kan fyllas genom 

reducerande lagtolkning.53 Med lucka i lagen avses i detta sammanhang att 

rättsordningen inte reglerar fallet i den utsträckning den borde. Det handlar alltså inte 

om fall där det saknas lagregler och det står klart att det borde finnas lagregler (praeter 

legem).54 Detta innebär att lagtolkaren fyller ut luckan genom att tolka lagen til l en 

annan innebörd, än vad som uttryckligen står i lagen. Lagtolkningen får på så vis en 

innebörd contra legem. 

 

Ett sådant reduktionsslut kan komma ifråga när rättstillämparen anser att 

tillämpningsområdet för lagregeln behöver inskränkas, det vill säga reduceras.55 Detta 

kan ske genom att lagregeln inte används, trots att den aktuella situationen faller inom 

regelns språkliga tillämpningsområde. Den reducerande tolkningen används ofta när 

lagen innehåller en mycket allmän ordalydelse och den på grund av lagregelns syfte inte 

bör omfattas på det aktuella fallet.  

 

Reduktionsslutets ställning inom svensk rätt är relativt oklar. Samtidigt som fler 

lagtexter innehåller allmänna och generella ord för att kunna till ämpas i vid mening, 

försöker rättstillämpare att formulera sina beslut efter lagtextens ordalydelse på ett eller 

annat sätt,56 trots att det de faktiskt gör är att reducera lagtextens klara 

tillämpningsområde.  

 

Det gemensamma för en restriktiv och en reducerande tolkning är att resultatet bli r 

snävare tolkat, än vid en bokstavstolkning.57 

3.2.3 Laganalogi och rättsanalogi 

En rättstill ämpare kan ibland behöva handlingsutrymme vid tolkning av ett visst fall, på 

grund av att det inte finns en klar regel att tillämpa. Samtidigt som en lagregels 

betydelse är klar och det framgår att den inte omfattar det nämnda fallet, kan den trots 

allt komma att få viss betydelse, på grund av att ingen annan lagregel är tillämplig på 

                                                
53 Peczenik, 1974, s.78. 
54 Peczenik, 1974, s.76. 
55 Strömholm, 1992, s. 412. 
56 Lehrberg, 1996, s. 82. 
57 Peczenik, Vad är rätt?, s. 338. 
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det aktuella fallet.58 Rättstillämparen kan då jämföra de kännetecken som är väsentliga 

mellan det förevarande fallet och de som följer av lagregeln. Om det finns ett starkt 

samband mellan dessa, kan rättstillämparen komma att beakta lagregelns funktion på 

fallet, som normalt skulle falla utanför dess område. På så vis kan ett fall komma att 

föras in under en lagregel, samtidigt som det klart strider mot ordalydelsen (contra 

legem). Använder sig rättstillämparen i ett sådant fall av en viss lagstadgad regel, 

handlar det om laganalogi.59 

  

När rättstillämparen använder sig av allmänna grundsatser, principer som inte direkt 

framgår av lagregler eller andra rättskällor, men som trots allt används i oreglerade fall, 

handlar det om rättsanalogi. De allmänna principerna används där lagregler saknas.60 

 

Rättstillämparen kan använda sig av analogier för att öka konformiteten i systemet, det 

vill säga för att lika fall skall behandlas lika, och även för att göra systemet mer 

överskådligt.61 

3.3 Komparativ studie mellan svensk och tysk rätt 

Som framgår av det ovan nämnda, finns det en del olikheter mellan tysk och svensk rätt 

men också en hel del li kheter. Detta beror till stor del på att det svenska rättssystemet i 

sin utveckling har följt det tyska. Det tyska rättssystemet bygger dock på en 

rättsvetenskap, vilken har en mycket mer filosofiskt abstrakt karaktär än det svenska. 

Det är allmänt känt att det svenska rättssystemet saknar dogma, vilket av vissa utländska 

rättsfilosofer betecknas som uppfriskande.62 Det är viktigt att ha dessa skillnader klara 

för sig innan en jämförelse kan inledas. I Tyskland finns en tendens att abstrahera ett 

begrepp eller en rättshandling i teorin, medan man i Sverige ofta ser rättsliga problem i 

dess praktiska tillämpning.  

3.3.1 Bokstavstolkningens för- och nackdelar 

Bokstavstolkningen har haft stort inflytande både i Tyskland och i Sverige, speciell t 

under 1800-talet. Det är lagtexten som är utgångspunkten för lagtolkaren och med 

                                                
58 Strömholm, 1992, s. 388. 
59 Lehrberg, 1996, s. 81. 
60 Lehrberg, 1996, s. 81. 
61 Strömholm, 1992, s. 407f. 
62 Zweigert & Kötz, 1998, s. 41.  
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anledning härav kommer lagtexten automatiskt att få stor betydelse vid tolkningen, 

oavsett vilken metod som väljs. Jag ser däremot att det finns en större skepsis till 

bokstavstolkning i Tyskland än i Sverige. Förutom i riktigt klara fall kan 

bokstavstolkningen inte tillgodose de behov som medborgare ställer på rättssystemet. 

Ett rättvist resultat vid rättstillämpning speglar inte, enligt min mening, enbart de av 

lagen fastställda reglerna, utan skall i viss mån även se till att resultatet är legitimt och 

rättfärdigat ur ett samhällsperspektiv. Medborgarna skall kunna lita på ett besluts 

riktighet.  

 

I Sverige finns det en del jurister som hävdar att bokstavstolkningen säkerställer 

rättssäkerheten. Rättssäkerhet bygger på förutsebarhet, likformighet och att 

rättstill ämpningen sker på beslutsförfaranden som är korrekta och rationella. Samtidigt 

finns kampen mellan ett rättssystems stabilitet och flexibilitet. Dagens samhälle 

utvecklas i allt snabbare takt. Som ett tecken på detta kan den all tmer utbredda 

användningen av datorer och Internet nämnas. Lagstiftningsprocessen är fortfarande 

relativt långsam och från det att en lag stiftas tills dess att den skall till ämpas, kan 

lagens tillämpningsområde behöva anpassas till verkligheten. Lagstiftaren har inte heller 

möjlighet att förutse de verkliga konsekvenser som kan följa av en lag. Jag anser därför 

att samtidigt som bokstavstolkningen kan betraktas som rättssäker på grund av 

förutsebarheten, finns det enligt min mening ett större behov i dagens samhälle av ett 

flexiblare rättssystem. Naturligtvis kan bokstavstolkningen fortfarande fylla sin funktion 

i enkla och klara fall . Däremot har jag varken i svensk eller tysk rätt funnit några tecken 

på hur bokstavstolkningen skall til lgodose de krav som uppkommer vid svårare fall, 

vilka kräver en annorlunda tolkning.  

 

Den tyska rättslingvistiska indelningen i tre betydelser speglar ett sätt att se på 

bokstavstolkningen som jag ansluter mig till. De positiva betydelserna, som det faktiskt 

inte råder något tvivel om, kan tolkas efter en bokstavstolkning. De neutrala och 

negativa betydelserna kräver ytterligare tolkning med hjälp av andra tolkningsmetoder.  

 

Enligt min mening kan ett beslut contra legem med anledning av en bokstavstolkning 

säkerställa rättssäkerheten på ett bättre sätt. Om den tolkning som används är legitim 
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och leder till ett välmotiverat resultat, finns det möjlighet att tillämpa lagar mot sin egen 

ordalydelse. 

3.3.2 Lagstiftarens syfte som legitimering 

Den subjektivteleologiska tolkningsmetoden, vilken beaktar lagstiftarens syfte med en 

lag, är ett av de mest legitima sätten för att rättfärdiga ett beslut contra legem. 

Legitimeringen utgår från demokratins upphovsmannaskap och representerar folkets 

vilj a. Tolkning sker utifrån förarbeten för att fastställa lagstiftarens syfte med lagen. En 

skillnad mellan tysk och svensk rätt är att den svenska rätten har påverkats starkt av den 

av Ekelöf förespråkade objektivteleologiska tolkningsmetoden. Det finns inget direkt 

stöd i svensk rätt för en subjektivteleologisk tolkningsmetod, förutom att den tar hänsyn 

till förarbeten, precis som vid subjektiv tolkningsmetod. Den svenska subjektiva 

tolkningen syftar just til l förarbetena och inte till de faktiska omständigheter som fanns 

vid tidpunkten för lagstiftningen, till skillnad från synsättet i tysk rätt. I tysk rätt anses 

lagstiftningen vara ett politiskt resultat och därför bör hänsyn tas till alla de 

omständigheterna som faktiskt fanns vid lagens tillkomst, det vil l säga polit iska, sociala 

och kulturella förhållanden.  

 

Det finns vissa svårigheter att fastställa lagstiftarens syfte med en reglering, om inte 

hänsyn tas till omständigheter vid lagstiftningstidpunkten. Lagstiftning är en politisk 

process och lagar skall i nte enbart spegla en kort tidsperiod, utan de skall kunna 

tillämpas i obegränsad mån i framtiden. Ofta syftar de till att stoppa rättshandlingar som 

inte godtas av samhället, nu såväl som i framtiden.  

 

Enligt Neuner63 föreligger det ett beslut contra legem så fort lagstiftarens syfte med en 

reglering åsidosätts. Detta när beslutet ryms inom lagtextens ordalydelse eller på grund 

av att beslutet kan genomförs med hjälp av analogi eller restriktion. Neuners definition 

av ett beslut contra legem skulle leda til l att svenska domstolar, oftare än de tror, dömer 

mot lagen när de lägger större vikt vid lagtextens ordalydelse än förarbetena och syftet 

med regleringen. I detta sammanhang uppkommer frågan om vilken rättskälla som skall 

äga företräde. 

 

                                                
63 Neuner, 1992, s. 132. 
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Enligt min mening finns det vissa risker som är sammankopplade med den 

subjektivteleologiska tolkningen enligt det tyska synsättet. Samtidigt som den speglar 

korrekta politiska, kulturella och sociala förhållanden, så är det inte de förhållanden som 

råder vid till ämpningstidpunkten. Mycket kan ha förändrats sedan lagen stiftades och 

syftet kan te sig irrationellt ur ett senare perspektiv. Även bokstavstolkningen lider av 

samma problem, ord som används vid lagstiftningstidpunkten kan vid 

tillämpningstidpunkten ha fått en annan innebörd.  

 

Ett förfarande enligt den subjektivteleologiska metoden skulle kunna leda till ett rigitt 

rättssystem, som inte kan tillgodose den balans mellan stabilitet och flexibilitet som 

rättssäkerheten förutsätter. Det är en viss fara för handen att rättssäkerheten inte kan 

tillfredsställas i den grad den borde, därför att förutsebarheten enligt lagtexten skall ge 

vika framför en lagstiftares syfte med en reglering, som en medborgare inte kan utläsa 

ur lagtexten. Medborgarens frihet, som infinner sig när denne rättar sig efter samhällets 

regler, går då förlorad. 

3.3.3 Fastställande av det objektiva ändamålet 

En tysk objektivteleologisk tolkning försöker fastställa det objektiva ändamålet utifrån 

sakens natur. Det handlar mer om sunt förnuft än tolkning utifrån lagtexten. Den 

svenska objektivteleologiska tolkningen som företräds av Ekelöf, har andra 

infallsvinklar än den tyska. Den söker efter ändamålet via förarbeten och ett stadgandes 

faktiska funktion.  

 

Det förekommer väldigt sällan hänvisningar till sakens natur i svensk praktisk juridisk 

argumentation.64 Vad som oftast avses med sakens natur är exempelvis samhälleliga 

strukturer, existerande rättsliga grundlinjer, kulturtradition och arv av erfarenheter och 

värderingar.65 Även om vi i Sverige aldrig lär oss att utgå från sakens natur i praktiken, 

är det kanske just det HD gör, när de går utanför lagen och fastställer ett ändamål med 

lagtexten, som inte framgår av förarbeten och endast kan till ämpas i en viss situation?  

 

                                                
64 Strömholm, 1992, s. 347. 
65 Strömholm, 1992, s. 348. 
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Enligt Neuner bör det objektiva ändamålet endast til lämpas när det inte går att fastställa 

lagstiftarens syfte med regleringen.66 Både den tyska och den svenska 

objektivteleologiska tolkningen skapar nästan fler frågor än svar. Hur skall syftet kunna 

fastställas objektivt? Är det legitimt att skil ja lagen helt och hållet från dess stiftare? 

Vari befinner sig legitimiteten? Hur skall tolkaren förhålla sig till rättskällorna? Ibland 

kan det objektiva syftet sammanfalla med det subjektiva och det kan vara svårt att skilj a 

dem åt i praktiken. 

 

Enligt min mening är det svårt att motivera ett beslut contra legem som grundar sig på 

den objektivteleologiska tolkningen på grund av dess saknad av legitimering och 

rättssäkerhet. Det borde finnas ett stort utrymme för godtyckligt bedömande av 

rättstill ämparen, eftersom det kan vara svårt att urskilja var det objektiva ändamålet 

slutar och var ens egna åsikter tar vid. Jag anser därför att den endast kan användas i ett 

sista led, när andra tolkningsmetoder inte ger någon vägledning, eller om 

rättstill ämparen vid sidan av denna tolkning kan finna legitimitet utifrån rättspraxis eller 

liknande. 

3.3.4 Reducerande, restriktiv och analog tolkning 

Både i tysk och svensk rätt kan en ordalydelses betydelse, trots dess klara formulering, 

inskränkas med reducerande tolkning. Även om ett fall teoretiskt till hör de positiva 

betydelserna, kan en rättsregels tillämpning uteslutas genom reduktion. Det motsatta 

sker vid analogier. Även om en rättsregel klart stipulerar ett visst fall kan det till ämpas 

på ett fall som normalt inte hör hemma där. Rättstill ämparen beaktar i denna situation 

inte regelns ordalydelse eller syfte, utan ser til l de gemensamma faktorerna som gör att 

fallen skall behandlas lika.  

 

Tack vare dessa tolkningar erhåller rättstillämparen ett större handlingsutrymme. Den 

flexibilitet som ett dynamiskt samhälle kräver kan bättre tillfredsställas utifrån dessa 

tolkningar, än utifrån bokstavstolkningen. Naturligtvis måste rättstill ämparen tolka 

utifrån giltiga rättskällor och lägga relevanta och legitima grunder för sin tolkning.  Som 

tidigare nämnts kan ett beslut contra legem rättfärdigas om det sker med hjälp av 

analogi eller reduktion. En restriktiv tolkning får mer eller mindre samma effekter som 

                                                
66 Neuner, 1992, s. 113. 



 

 

25 

en reducerande. En rättsregels tillämpningsområde inskränks och rättstil lämparen kan 

välja att inte tillämpa regeln. Med anledning härav bör enligt min mening även beslut 

contra legem til l följd av en restriktiv tolkning kunna genomföras. 

3.4 Egna slutkommentarer 

Enligt min mening bör bokstavstolkning endast till ämpas vid klara fall . En följd av detta 

kan bli att rättstill ämparen på grund av andra tolkningsmetoder måste döma ett fall mot 

dess ordalydelse. Trots att ett fall döms mot lagen är det väldigt sällan som detta 

tydliggörs, eftersom rättstill ämparen försöker ange skäl för att fallet skall omfattas av 

lagtextens ordalydelse. Det är inte bara svenska domstolar som gör detta utan även 

tyska.  Rättsuppfattningen försöker ofta framställa ett besluts argument under praeter 

legem (lucka i lagen) eller secundum legem (lagtolkning) på grund av att det nästan 

aldrig finns utrymme för beslut contra legem.67 I själva verket kan det röra sig om 

”dolda” beslut contra legem.  

 

Den flexibilitet som ett dynamiskt samhälle kräver kan bättre till fredsställas utifrån 

reducerande tolkning och analogier, än utifrån bokstavstolkning. Naturligtvis måste 

rättstill ämparen tolka utifrån giltiga rättskällor och lägga relevanta och legitima skäl till 

grund för sin tolkning. Rättstillämparen erhåller ett större handlingsutrymme och kan 

avgöra om en lagregel behöver inskränkas eller till ämpas på liknande fall genom 

analogi. Genom detta kan rättstillämparen skapa konformitet i rättssystemet och i viss 

mån även förutsebarhet, eftersom liknande fall kommer att behandlas lika. 

Rättssäkerheten kan till godoses trots att besluten i själva verket strider mot lagens 

ordalydelse. 

 

Legitimeringen för ett beslut contra legem kan också ske utifrån att lagstiftarens syfte 

med en reglering ges företräde framför ordalydelsen, om dessa står i strid med varandra. 

Å ena sidan finns det en risk med ett sådant förfarande, eftersom förutsebarheten som 

följer av lagtexten, inte överensstämmer med lagstiftarens avsikt. Om förutsebarheten 

går förlorad kan inte medborgarna inrätta sig efter samhällets regler och kan därigenom 

förlora sin frihet. Å andra sidan kan lagtextens ordalydelse ha fått en annan innebörd 

med tidens gång och reglerar inte alls det som lagstiftaren hade i avsikt. Det vore i detta 

                                                
67 Neuner, 1992, s. 132. 



 

 

26 

läge oskäligt att bortse från lagstiftarens syfte med anledning av resultatet som följer vid 

en ordagrann tolkning av lagtexten.  

 

Enligt min mening kan det vara svårt att motivera ett beslut contra legem som grundar 

sig på den objektivteleologiska tolkningen. Denna tolkning saknar en legitimering 

utifrån lagtext, förarbeten och rättssäkerhet, eftersom den skiljer lagen från dess 

lagstiftare. Det borde finnas ett stort utrymme för godtyckligt bedömande av 

rättstill ämparen, eftersom det kan vara svårt att urskilja var det objektiva ändamålet 

slutar och var rättstillämparens egna åsikter tar vid. Däremot kan jag se ett behov av 

denna tolkningsmetod, när det inte finns någon vägledning i förarbeten eller dessa ter 

sig oskäliga i dagens samhälle. Ett problem som uppkommer är dock hur dessa 

objektiva ändamål skall fastställas. 

 



 

 

27 

4 In fraudem legis  

I alla tider har människor försökt kringgå betungande lagar för att hamna i ett 

gynnsammare läge. Ett praktexempel är alla de sätt som syftar till att undgå 

skattebetalning, men det finns även andra fall där det kan vara fördelaktigt att kringgå 

lagarna. Precis som i föregående kapitel kommer jag först att klargöra för in fraudem 

legis ur ett tyskt perspektiv, för att sedan övergå til l den svenska uppfattningen av in 

fraudem legis. Därefter följer en jämförelse av tysk och svensk rätt. 

4.1 In fraudem legis i Tyskland 

I vissa fall har lagstiftaren kunnat förutse behovet av att reglera in fraudem legis vid 

stiftandet av en lag. Det finns en del lagar i Tyskland som faktiskt anger att förutom det 

som nämnts, så skall även kringgåendet av en viss lagregel anses omfattas av 

bestämmelsen.68 I andra fall finns det inte uttryckligt reglerat i lagen och 

rättstill ämparen måste då ta ställning till hur ett oreglerat fall skall bedömas. Med 

anledning härav följer nedan en sammanfattning av de mest företrädda åsikterna av in 

fraudem legis. 

 

Den tyska diskussionen beträffande begreppet in fraudem legis fick en ”nystart” 1840 

och de därpå följande 30 åren. Det var framförallt den tyske rättshistorikern Friedrich 

Carl von Savigny som införde en ny syn på begreppet, vilken i stort sett fortfarande 

råder inom tysk doktrin idag.69 Det finns tre karakteristiska drag beträffande den 

dogmatiska indelningen av in fraudem legis: 

• att lagen kan kringgås genom en skenrättshandling, 

• att kringgående av lagen är ett problem som tillhör lagtolkningen eller,  

• att kringgåendet av lagen är ett självständigt rättsinstitut.70  

4.1.1 Lagen kringgås genom en skenrättshandling 

Eftersom en lag inte enbart kan brytas genom ett handlande som står i bokstavlig strid 

med lagen, utan även genom ett handlande som sker mot lagens anda, är det nödvändigt 

                                                
68 Heeder, 1998, s. 48 ; Lagar som nämns, §7 AGBG, §5 Abs. 1 HausTWG, §18 S.2 VerbrKrG, §75 d 
HBG, §8 FernUSG, §5 Abs.1 Güterkraftsverkehrgesetz (GüKG), §22 Abs. 2 S.2 GüGK, §42 AO (1977), 
m.fl. 
69 Teichmann, 1962, s.6. 
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att lagen tillämpas på motsvarande sätt i dessa fall . Det är på så vis inte lagen som 

tolkas, utan den enskilda handlingen. Savigny ville lösa problemet med in fraudem legis 

med hjälp av tolkning av sakomständigheter. Det var sakomständigheterna, eller 

närmare bestämt rättshandlingen, som skulle vara föremål för tolkning och principerna 

för simulation71 skulle användas.72 Savigny ansåg att in fraudem legis och 

skenrättshandlingar var identiska. Det var dock endast ett fåtal jurister som anslöt sig till 

Savignys mening om att begreppen kunde likställas.73    

 

Den av Savigny företrädda meningen behandlar två begrepp vid sidan av varandra. 

Dessa begrepp, simulation och tolkning av sakomständigheter, bli r idag starkt i 

särhållna. I teorin är det av vikt att hålla isär ”simulation” och in fraudem legis, på 

grund av att de har olika syften. Vid simulation syftar parternas rättshandlande endast 

till att upprätta ett visst rättsförhållande för skens skull. Parterna avser inte att 

genomföra den påstådda handlingen som åsyftas. När det handlar om in fraudem legis 

vill parterna att det upprättade rättsförhållandet skall kvarstå och erhålla den egenskap 

som gör att de kan kringgå lagen.74 I praktiken kan det dock bli svårt att hålla isär 

begreppen, eftersom det ofta är svårt att avgöra parters avsikter med rättshandlingar om 

avsikterna är andra än vad parterna utger dem för att vara. 

4.1.2 In fraudem legis - ett självständigt rättsinstitut 

En annan åsikt inom tysk doktrin är att enbart behandla in fraudem legis som en 

skenrättshandling vore alltför snävt. Därför finns det förslag på att använda en vidare 

tolkning av begreppet, där även handlande som inte bara står i direkt strid med förbudet, 

utan även de fall som tjänar till att kringgå förbudet, skall omfattas. Det handlar i detta 

fall inte om extensiv tolkning, utan om in fraudem legis som ett självständigt 

rättsinstitut, genom vilket ovannämnda rättshandlingar kan ogil tigförklaras. Härigenom 

kan ett redan allmänt känt teorem kodifieras: rättshandlingar som ingås i syfte att 

kringgå lagen är ogilt iga.75 

 

                                                                                                                                          
70 Teichmann, 1962, s.7ff. 
71 Vid simulation syftar parterna att upprätta ett visst rättsförhållande för skens skull . Parterna avser inte 
riktigt att genomföra den rättshandling som de ger sken av. 
72 Heeder, 1998, s. 74. 
73 Teichmann, 1962, s. 7. 
74 Zimmermann, 1996, s.649. 
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Följderna av att in fraudem legis skulle vara ett självständigt rättinstitut är att in fraudem 

legis principiell t skulle kunna till ämpas på alla rättsområden och därmed vara en del av 

den allmänna rättsläran.76 Med anledning av detta finns det en strävan om en enhetlig 

dogmatisk värdering. Eftersom det inte finns någon självständig behandling av in 

fraudem legis på grund av rättsområdenas olika egenheter, så måste det finnas en 

grundläggande strävan om att försöka behandla in fraudem legis på de olika 

rättsområdena på liknande sätt.77 Detta möjli ggörs först om man kan utgå från att in 

fraudem legis utgör ett självständigt rättsinstitut. 

 

Det finns en del jurister som ansluter sig till uppfattningen att in fraudem legis är ett 

självständigt rättsinstitut. Handlande som har för avsikt att kringgå en lag, befinner sig 

någonstans mellan ordalydelsen och innebörden av en norm. Det handlar trots detta inte 

enbart om ett problem som tillhör den extensiva lagtolkningen, utan tillhör även det in 

fraudem legis självständiga rättsinstitutet.78 Det råder dock fortfarande stark oenighet 

huruvida in fraudem legis skall anses vara ett självständigt rättsinstitut eller om 

kringgåendet av en norm enbart skall anses kunna lösas med extensiv lagtolkning eller 

analogi.79 Det senare betraktelsesättet kommer att behandlas i följande stycke. 

4.1.3 Kringgående av lag - ett problem som till hör lagtolkningen 

Ett sätt på vilket en lag kan kringgås är genom att en rättssats tolkas felaktigt. Det 

riktiga innehållet av ett fall bli r förfalskat så att det kan rymmas inom det ordagranna 

innehållet av rättsatsen. Enligt bokstavstolkningen kommer därigenom detta förfarande 

att vara in fraudem legis. Ett annat sätt är att sakomständigheterna hemlighålls eller 

förvanskas. De verkliga sakomständigheterna ger sken av att vara något de i 

verkligheten inte är, det vill säga simulation.80 

 

Denna åsikt företräds av flera jurister i Tyskland idag och kan anses vara den härskande 

uppfattningen.81 De menar att in fraudem legis skall l ösas med hjälp av lagtolkning eller 

                                                                                                                                          
75 Teichmann, 1962, s.11f. 
76 Heeder, 1998, s. 83. 
77 Heeder, 1998, s.83f. 
78 Teichmann, 1962, s.13. 
79 Honsell, 1976, s. 111. 
80 Teichmann, 1962, s. 9f. 
81 Heeder, 1998, s. 74. 
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analogi av normen. Detta kan innebära att ett fall som egentligen inte skulle omfattas av 

de av lagen uppställda fakta, trots allt kommer att göra det.  

 

Det råder dock delade meningar inom detta område om in fraudem legis kan anses ha en 

självständig betydelse vid sidan av lagtolkning och analogi, eller om in fraudem legis 

blir överflödigt på grund av att lagtolkningen och analogin täcker kringgåendet av 

lagar.82  

4.2 In fraudem legis i Sverige 

Begreppet in fraudem legis används aldrig uttryckligen i den svenska doktrinen, men 

trots detta verkar det som om in fraudem legis ofta kommer till uttryck genom 

lagtolkning och analogier. Jag kommer att utreda huruvida in fraudem legis kan anses 

tillhöra skenrättshandlingar. En diskussion om att in fraudem legis skulle kunna anses 

vara ett självständigt rättsinstitut, har jag inte funnit några som helst tecken på och jag 

kommer därmed inte beröra denna fråga i den svenska framställningen.  

4.2.1 Lagen kringgås genom skenrättshandlingar 

En skenrättshandling föreligger när ”någon företagit något som ser ut som en 

rättshandling utan avsikt att binda sig därigenom men väl i avsikt att ge sken därav” 83. 

En skenrättshandling, som även kan ses som en simulerad rättshandling, kännetecknas 

av att ett felaktigt bevismedel framställs och att detta sker avsiktligt i samförstånd 

mellan två parter.84 34 § avtalslagen syftar till att skydda tredje man, som förvärvat en 

rättshandling som upprättats för skens skull. Däremot reglerar lagrummet inte 

förhållandet mellan de två parter som ingått rättshandlingen i första ledet. Det finns 

dock ett grundläggande antagande om att skenavtal alltid bör ogiltigförklaras parterna 

emellan.85 Den typ av rättshandlingar som åsyftas är sådana som inte syftar til l att 

tillämpa innehållet. Enligt min mening faller dessa skenrättshandlingar utanför in 

fraudem legis och jag anser att de till hör simulation, enligt vad som tidigare nämnts. (se 

4.1.1)  

  

 

                                                
82 Heeder, 1998, s. 75; Schröder, 1985, s. 12. 
83 Adlercreutz, 1995, s. 117. 
84 Adlercreutz, 1995, s. 117 och s. 233. 



 

 

31 

Den andra typen av skenrättshandlingar är sådana som visserligen döljer ett verkligt 

rättsförhållande i syfte att kringgå lagregler, men parterna avser att tillämpa avtalet i 

sig.86 Detta tycker jag speglar det karakteristiska för in fraudem legis. 

Överensstämmelsen mellan parternas vilja och vil jeuttryck är bristande precis som vid 

simulerade rättshandlingar. 87 Parterna har medvetet ingått en rättshandling med en 

annan vil ja i åtanke än den som framgår och kan på så vis aldrig vara i god tro. Med 

anledning av detta är det självklart att ett missvisande förhållande som detta skall 

avvisas om parterna vill göra innehållet gällande.88 Det finns inga bestämmelser utöver 

de i 34 § avtalslagen, eftersom det inte har ansetts vara nödvändigt att reglera dessa 

rättshandlingar.89 Jag tycker dock att det i praktiken och i viss mån i teorin inte görs 

någon större skil lnad mellan skenrättshandlingar och in fraudem legis. De behandlas på 

samma sätt, det vill säga ogil tigförklaras.    

4.2.2 Extensiv lagtolkning 

Den extensiva lagtolkningen kommer, i motsats till den restriktiva tolkningen, även att 

omfattas av lagregeln vid fall som ligger i ti llämpningsområdets ytterkanter.90 En norm 

som ligger utanför gränsen vid bokstavstolkning kommer att till ämpas vid extensiv 

lagtolkning, men aldrig til l den grad att tillämpningsområdet är språkligt uteslutet. Ett 

exempel av Peczenik kan förtydliga vad som menas med detta 91: 

 

”En lagregel som uttryckligen riktar sig till hundägare kan genom extensiv tolkning riktas även till 

en ägare av en varg, eftersom även detta djur kan kallas för hund. Samma lagregel kan dock 

endast genom analogi – inte genom extensiv lagtolkning – riktas mot en kattägare; katter kan ju 

aldrig kallas för hundar.”92 

4.2.3 Laganalogi 

Det är av stor vikt att skilja laganalogi och extensiv lagtolkning åt. Inom vissa områden 

i juridiken är det förbjudet, eller möjl igheten att tillämpa analogier får endast ske med 

stor restriktivitet av rättstillämparen, exempelvis inom straffrätten. Distinktionen av 

                                                                                                                                          
85 Grönfors, 1995, s. 212. 
86 Adlercreutz, 1995, s. 233f. 
87 Vahlén, 1960, s. 111. 
88 Vahlén, 1960, s. 111. 
89 Vahlén, 1960, s. 111. 
90 Strömholm, 1988, s. 82. 
91 Peczenik, 1974, s. 80. 
92 Peczenik, 1974, s. 80. 
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extensiv lagtolkning och normskapande analogi har dock ifrågasatts med hänsyn till 

dess vaga gränsdragning.93 

 

En rättstillämpare kan anse det vara behövligt att tillämpa en lagregel på ett fall som 

ligger utanför den uttryckligt reglerade lagtexten, på grund av att det finns väsentliga 

likheter mellan fallen, vilket gör att rättstillämparen därigenom rättfärdigar en 

tillämpning av lagregeln på ett fall som klart ligger utanför lagregelns 

tillämpningsområde.94 Genom denna generalisering kommer lagregeln att erhålla en mer 

omfattande betydelse tack vare laganalogin.95 

 

För att en lagregel skall kunna till ämpas analogt krävs det att följande kriterier är 

uppfyllda.96 

• Fallet i fråga regleras inte i lagen på ett tillfredsställande sätt och det föreligger 

en lucka i lagen (praeter legem). 

• Fallet kommer att bedömas med stöd av lagregeln, trots att det ligger utanför den 

semantiska betydelsens område. 

• Tillämpningen av lagregeln på fallet i fråga sker utan lagstöd, men lagregeln 

reglerar väsentligen lika fall . 

 

Skil lnaden mellan extensiv lagtolkning och laganalogi är, att skäl som beaktas vid en 

extensiv lagtolkning inte alltid är tillräckligt starka för att rättfärdiga en laganalogi.97 

4.3 Komparativ studie mellan svensk och tysk rätt 

4.3.1 Skenrättshandlingar vs in fraudem legis 

I både tysk och svensk rätt försöker man skilj a skenrättshandlingar från in fraudem 

legis. I Tyskland har in fraudem legis lett till en ingående juridisk diskussion som 

präglas av en omfattande doktrin på området. Fenomenet in fraudem legis tycks sätta 

flera kloka huvuden i bryderier och ibland har lagstiftaren lyckats lösa problemet via 

lagtext. Kringgåendet förbjuds av lagen själv. I teorin har det varit viktigt att skilja på 

                                                
93 Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s. 340. Denna åsikt företräds bl.a. av rättsfilosofen Ross. 
94 Strömholm, 1988, s. 81. 
95 Peczenik, 1974, s. 80. 
96 Peczenik, 1974, s. 78f. 
97 Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s. 358. 
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skenrättshandlingar (simulation) och in fraudem legis, då de har olika syften. I det första 

fallet sker allt genom simulerade rättshandlingar, medan man i det andra fallet faktiskt 

avser att upprätthålla rättsförhållandet. Båda rättshandlingarna genomförs medvetet av 

parterna.  

 

I Sverige erkänns det att parterna i det ena fallet (in fraudem legis) avser att upprätthålla 

rättsförhållandet, medan det i det andra fallet endast avses att vara till för skens skull . 

Trots detta finns det ingen ledning om vad som skall gälla och varför. Det enda som jag 

har lyckats hitta är Vahléns korta uttalanden om att det kan föreligga olika vil jeavsikter. 

Eftersom dessa kan vara svåra att fastställa i praktiken och båda rättshandlingarna syftar 

till att kringgå lagregler, bör även in fraudem legis ogiltigförklaras precis som 

skenrättshandlingar. I doktrinen och praxis verkar det vara ett välkänt faktum att 

parternas inbördes rättsförhållande vid skenrättshandlingar skall ogil tigförklaras, men 

det finns inget lagstöd för detta påstående. Svensk lag reglerar endast förhållandet 

gentemot tredje man i god tro.98  

 

I tysk rätt stadgas det tydligt att en skenrättshandling skall ogiltigförklaras.99 Om en 

skenrättshandling döljer ett rättsförhållande, så är det bestämmelserna för det 

kamouflerande rättsförhållandet som skall gälla.100 Precis som i Sverige kommer 

skenrättshandlingen att ogiltigförklaras. Däremot framgår det att det verkliga 

bakomliggande rättsförhållandet kommer att kvarstå. En liknande betydelse i svensk rätt 

har jag inte funnit. Vad som skall gälla efter en skenrättshandlings ogiltigförklarande 

parterna emellan förblir oklart.  

 

Eftersom det klart framgår att skenrättshandlingar i Sverige och Tyskland är ogiltiga, 

kan det finnas anledning att bedöma ett fall som försöker kringgå lagen på samma sätt. 

Det är svårt att i praktiken skilja parternas avsikt från deras handlande. Hur skall en 

rättstill ämpare kunna avgöra om parterna faktiskt vill upprätthålla rättsförhållandet eller 

om det endast var upprättat för skens skull? Ur rättssäkerhetssynpunkt kan det vara av 

vikt att bedöma skenrättshandlingar och kringgående av lag lika. Lika fall skall i en 

                                                
98 34 § avtalslagen. 
99 BGB § 117 Abs. 1 „Wird eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, mit 
dessen Einverständnis nur zum Schein abgegeben, so ist sie nichtig“  
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demokratisk rättsstat behandlas på samma sätt. Finns det inga avgörande bevis som 

tyder på att fallet är annorlunda än vad det verkar vara, bör samma rättsföljd följa. 

 

Det bör påpekas att skenrättshandlingar och in fraudem legis enligt min uppfattning bör 

hållas isär så långt det är möjligt. Parterna har faktiskt olika avsikter och försök bör 

göras att fastställa de verkliga avsikterna. Dessutom regleras skenrättshandlingar i viss 

mån i 34 § avtalslagen och § 117 Bürgerliches Gesetzbuch. In fraudem legis finns inte 

lagstadgat (så länge en lag inte förbjuder sitt eget kringgående). För att döma enligt 

denna princip måste rättstillämparen finna ett sätt att legitimera beslutet på.     

4.3.2 Lagtolkning som en lösning 

Den i Tyskland mest företrädda åsikten, att in fraudem legis kan lösas med lagtolkning 

eller analogi, skulle kunna få fotfäste även i Sverige. En lagregels innebörd kan komma 

att fyllas ut för att täppa igen de luckor som lagstiftaren har lämnat i lagen. Genom den 

extensiva tolkningen utvidgas lagtextens tillämpningsområde. Rättssäkerheten kan anses 

bli väl til lgodosedd; förutsebarhet föreligger fortfarande då den extensiva tolkningen 

aldrig kan sträcka sig utanför gränsen för sitt språkliga område och liknande fall 

kommer att behandlas lika.  

 

Analogi kan först komma ifråga när det finns en lucka i lagen och det föreligger 

väsentliga likheter mellan fallet och lagregelns syfte för reglering. Kringgåendet kan 

ogiltigförklaras utifrån en lagregels premisser vilka egentligen inte syftar till att reglera 

fallet ifråga. Det kommer att leda till ett beslut contra legem eftersom fallet, trots att det 

ligger utanför lagregelns ordalydelse, kommer att föras dit. 

 

Enligt min mening til lämpas redan in fraudem legis i svensk rättspraxis, då 

rättstill ämpare ofta försöker få in ett fall under en viss lagregel. Jag har funnit att även 

om en lagtexts ordalydelse faktiskt är avsedd att stadga ett visst förhållande, kan den 

komma att utvidgas på grund av att ett förhållande som liknar det avsedda fallet 

försöker kringgå lagregeln. Rättstillämpare har under flera år använt sig av denna 

flexibilitet när det gäller att applicera en lagregel på ett fall som kan synas ligga i 

tillämpningsområdets ytterkant. Det finns enligt min uppfattning en tendens att alltid 

                                                                                                                                          
100 BGB § 117 Abs. 2 „Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft verdeckt, so finden die 
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försöka legitimera denna tolkning till viss del utifrån förarbetena, men framför allt 

utifrån lagtextens ordalydelse. Legitimeringen sker inte utifrån faktumet att parterna 

faktiskt försökt kringgå lagen, utan utifrån att deras handlande skall träffas av lagen.  

4.3.3 Självständigt rättsinstitut 

Innebörden av att in fraudem legis skulle utgöra ett självständigt rättsinstitut är att 

rättshandlingar som syftar till att kringgå lagen skulle kunna ogiltigförklaras. Som 

tidigare nämnts har jag inte funnit någon liknande diskussion i svensk rätt. Däremot 

anser jag att de argument som talar mot att in fraudem legis är ett självständigt 

rättsinstitut i Tyskland skulle kunna få samma genomslagskraft i svensk rätt.  

 

Ett kringgående av en lag kan bland annat ogiltigförklaras genom extensiv lagtolkning 

eller analogi, vilket har behandlats i föregående kapitel. Jag ser därför inget behov av att 

in fraudem legis skall vara ett självständigt rättsinstitut. Om en lag kringgås kan 

rättstill ämparen antingen hävda att det i själva verket inte är ett kringgående enligt in 

fraudem legis, utan mycket mer uppfyller rekvisiten för skenrättshandlingar. Parternas 

verkliga avsikter är svåra att urskilja. Det är bara genom ett sådant förfarande som 

kringgåendet kan ogiltigförklaras. Ett annat sätt är att en lagregel tolkas extensivt eller 

analogt för att kunna tillämpas på det specifika fallet. Fallet, som normalt inte anses 

omfattas av en lagregel, kan ändå inrymmas under den, eftersom ingen annan lag finns 

att döma efter och situationen faktiskt inte är utesluten enligt en semantisk tolkning. 

Lagregeln får en vidare betydelse och kan komma att omfatta det kringgående 

rättshandlandet.  

4.4 Egna slutkommentarer 

Den romerska synen på att in fraudem legis och contra legem i princip var detsamma, 

med tanke på att de båda står i strid med lagen, synes idag finnas kvar. Oftast bestäms 

det huruvida en handling står i strid med lagen utifrån om handlingen anses träffad av 

lagens mening eller ej. In fraudem legis är på så vis till ämpbar i vid mening och är en 

del av lagstiftningen.101 

 

                                                                                                                                          

für das verdeckte Rechtsgeschäft geltenden Vorschriften Anwendung.“  
101 Zimmermann, 1996, s.705. 
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Jag anser att det finns ett behov av att förbjuda in fraudem legis av den orsaken att den 

syftar till att kringgå lagens uppställda regler. Ofta verkar det som om det är enklare att 

hitta kryphål i lagen än det är för rättstill ämparen att täppa igen dessa hål. Ett sätt att 

ogiltigförklara rättshandlingar, som stipulerar något annat än parternas avsikt, är att anse 

dem utgöra skenrättshandlingar. Enligt min mening bör dock in fraudem legis och 

skenrättshandlingar hållas isär så gott det går på grund av deras olika betydelser. I 

praktiken är det emellertid svårt att bevisa parters verkliga avsikter och in fraudem legis 

kommer därför i rättspraxis att jämställas med skenrättshandlingar.  

 

Ett annat sätt som in fraudem legis kan komma till uttryck på, är att en lagregel tolkas 

extensivt eller analogt för att kunna till ämpas på ett specifikt fall, vilket syftar till att 

kringgå lagen. På så vis kan rättshandlingar in fraudem legis ogil tigförklaras med hjälp 

av tolkning. Enligt min uppfattning finns det en tendens att all tid försöka legitimera in 

fraudem legis i viss mån utifrån förarbeten, men framför allt utifrån lagtextens 

ordalydelse. Legitimeringen sker inte utifrån det faktum att parterna faktiskt försökt 

kringgå lagen, utan utifrån att deras handlande skall träffas av lagen. Det bli r därför 

svårt att upptäcka när rättstillämparen gör en tolkning in fraudem legis, eftersom det 

sällan framgår att parternas handlande syftade till att kringgå en lagregel och därför 

kommer att ogil tigförklaras. Rättstillämparen har en relativt stor flexibilitet vad gäller 

dess möjlighet att kunna applicera en lagregel på fall som finns i periferin. 

Rättssäkerheten tillgodoses genom att liknande fall kommer att behandlas lika och det 

finns förutsebarhet, med anledning av att det indirekt kan framgå att rättshandlingen bör 

ogiltigförklaras. Många gånger kan rättstillämparen finna ledning av lagstiftarens avsikt 

med en lagregel och därigenom lyckas inbegripa fallet som syftar till att kringgå 

bestämmelsen.  

 

In fraudem legis är inte ett självständigt rättsinstitut i svensk rätt. Ibland kan ett tyskt 

synsätt vara fördelaktigt med anledning av att rättshandlingar in fraudem legis redan vid 

konstaterandet skulle kunna ogiltigförklaras. Enligt min mening täcks dock in fraudem 

legis i stor grad in, dels med hänsyn til l att det ofta likställs med skenrättshandlingar i 

praxis, dels på grund av laganalogins och den extensiva lagtolkningens räckvidd. 

Dessutom ser jag en viss risk i att all tid ogiltigförklara rättshandlingar som försöker 

kringgå en lagregel. Rättssäkerheten skulle visserligen tillgodoses eftersom det skulle 
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finnas en tydlig förutsebarhet och lika fall skulle komma att behandlas lika. Däremot har 

jag mina tvivel beträffande hur rättvist och riktigt det skulle vara att allti d 

ogiltigförklara fall in fraudem legis. En stor svårighet befinner sig i hur rättstillämparen 

skulle kunna fastställa att det faktiskt handlade om ett kringgående.  
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5 Rättspraxis i Sverige 

I de tidigare kapitlen har jag sökt ledning i doktrinen för att se hur contra legem och in 

fraudem legis framställs. Det är nu dags att se den praktiska användningen i svenska 

rättsfall och hur domskäl contra legem och in fraudem legis motiveras och legitimeras 

av HD. 

5.1  Contra legem 

5.1.1 Ett muntligt fastighetsköp - gil tigt (NJA 1935 s. 157)  

Ett muntligt avtal slöts mellan Mina och Pettersson gällande en fastighet. Närvarande 

var även borgmästaren i Hedemora som hade upprättat två exemplar av 

köpehandlingarna, vilka dock aldrig kom att undertecknas. Det muntliga avtalet 

utgjordes av en köpeskilling motsvarande 38 000 kr. Mina erhöll emellertid endast 

betalning motsvarande 30 000 kr eftersom Pettersson hävdade att det hade skett en 

nedsättning av summan. Pettersson drev fallet till domstol, då han inte kunde erhålla 

någon lagfart på fastigheten. Pettersson yrkade på att återfå erlagd köpeskilling jämte 

ränta mot att Mina återfick fastigheten. Han hävdade att det inte hade skett någon 

egentlig förmögenhetsöverföring på grund av bristande formkrav. 

 

De båda underrätterna ansåg att köpet skulle gå åter, medan HD kom fram till ett 

motsatt beslut. Trots att ett muntligt avtal om köp av fastighet stred mot den då gällande 

jordabalken, ansåg HD att det vore oskäligt att låta allt gå åter med hänsyn till att 

Pettersson tillträtt fastigheten och utfört arbete på gården. Mina hade dessutom inget 

intresse av att återfå fastigheten, utan vill e främst erhålla full betalning. HD beslöt att 

det muntliga avtalet skulle gälla för parterna. 

 

Detta rättsfall strider klart och tydligt både mot jordabalkens ordalydelse och mot 

lagstiftarens syfte med lagen. Tanken bakom ett skriftligt krav för fastighetsöverlåtelser, 

grundar sig på att fast egendom ansågs utgöra ”ett särskilt viktigt 

förmögenhetsobjekt.”102 Fast egendom var förr i tiden av stor ekonomisk betydelse och 

behövde därför skyddas dels parterna emellan, dels mot och för tredje man. En 

                                                
102 Prop. 1970:20 del B1 s. 123.  
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överlåtelse skulle klart kunna framgå av köpehandlingarna. Skälen till att fastighetsköp 

måste uppfylla vissa formkrav är att lagstiftaren såg ett behov av att en överlåtelse inte 

skall ske förrän ”efter moget övervägande.”103 Dessutom utgör det skriftliga kravet en 

precisering efter förhandlingar som ibland kan vara långvariga och ger följaktligen en 

klar utformning om vad parterna har överenskommit. Syftet med att avtal om 

fastighetsköp skall vara skriftliga är att parterna skall skyddas. Vid tvister finns ett 

köpeavtal att gå efter, köpeskilling kan fastställas och frågan huruvida avtal slutits eller 

ej uppkommer inte. Olyckligt nog skrevs aldrig köpeavtalet under av Mina och 

Pettersson.  

 

En strikt objektiv tolkning exempelvis utifrån lagtextens ordalydelse skulle medföra att 

HD hade varit tvungen att ogiltigförklara fastighetsöverlåtelsen mellan Mina och 

Pettersson. En subjektiv tolkning, med utgångspunkt i förarbetena, skulle även den leda 

till att fastighetsöverlåtelsen skulle komma att ogiltigförklaras, eftersom överlåtelsen 

inte uppfyller formkraven. HD kunde inte nå ett till fredsställande resultat utifrån en 

subjektiv eller objektiv tolkningsmetodmetod. Jag anser inte heller att HD försökte göra 

någon ändamålstolkning, med anledning av att domstolen i sitt domskäl varken hänvisar 

till lagstiftarens syfte med regleringen utifrån en subjektiv teleologisk tolkningsmetod, 

eller ett objektivt fastställt ändamål med lagen 

 

HD:s beslut grundar sig helt och hållet på sakomständigheterna och inte på lag eller 

förarbeten. Jag anser inte heller att det skulle kunna vara en tolkning utifrån sakens 

natur, trots att det skulle kunna argumenteras för den grundläggande regeln att avtal 

skall hållas. Det skulle även kunna argumenteras utifrån andra allmängil tiga 

avtalsrättsliga regler eller från det faktum, att Mina inte ville att fastigheten skulle gå 

åter. Enligt min mening bör dessa normer inte ha den genomslagskraft vid fastighetsköp 

som de har vid avtal i allmänhet. Fastighetsköp regleras i speciallagstiftning och är 

endast giltiga om de är skriftliga som ett skydd för parterna. För att ett beslut mot denna 

lagregel skall vara riktigt anser jag att det bör grunda sig på antingen förarbeten eller 

subjektiv eller objektiv ändamålstolkning. HD:s egenproducerade ändamålstolkning 

tillgodoser varken lagstiftarens syfte eller regelns funktion. En rättstillämpning av HD 

                                                
103 Prop. 1970:20 del B1 s. 122. Departementschefen uttalar sig om varför fastighetsöverlåtelser långt 
til lbaka i tiden har krävt att vissa formregler skall uppfyllas för ett giltigt köp, däribland ett krav på 
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som har prejudikatvärde, kan i praktiken medföra att lagen i framtiden tolkas i enlighet 

med detta rättsfall . En följd av detta bli r att vissa muntliga fastighetsköp står sig, trots 

att de inte uppfyller de av lagen uppställda kraven. Jag anser dock att det inte var HD:s 

avsikt, utan att domstolen endast ville nå ett rättvist resultat i just detta fall. De väldigt 

speciella omständigheterna i rättsfallet, kunde ha lett till en allmängiltig 

genomslagskraft.  

 

Som tidigare nämnts så finns det väldigt sällan argument utifrån sakens natur i svensk 

rätt, til l skillnad från tysk rätt. Domstolen tillämpar i detta fall ett slags objektivt sunt 

förnuft utifrån sakens natur,104 vilket förekommer i tysk rätt för fastställandet av ett 

objektivt ändamål. I mitt tycke gör HD en bedömning utifrån det tyska synsättet på 

sakens natur med sakomständigheterna i fallet som utgångspunkt. 

 

Enligt min mening åsidosätts rättssäkerheten i detta rättsfall . Beslutet var inte 

förutsebart för parterna, då det står i direkt strid med jordabalkens lagtext. Även om HD 

med hjälp av sakens natur lyckats genomföra en ändamålstolkning, så sammanfaller inte 

detta objektiva ändamål med lagstiftarens avsikt. På så vis fanns det inte heller någon 

härledning ur förarbetena som parterna kunnat förutse. Enligt min uppfattning syftade 

inte detta rättsfall til l att skapa en allmängiltig regel och frågan uppkommer i det här 

läget om liknande fall kommer att behandlas på liknande sätt? Det finns en risk att 

liknande fall inte döms utifrån förarbeten eller ordalydelsen och domsluten blir i det 

hänseendet offer för domares godtyckliga dömande. Det verkar som att domarna först 

kommer fram till ett ur deras hänsyn rättvist resultat, vilket de senare försöker 

legitimera utifrån några korta påståenden om faktiska omständigheter. Det sker ingen 

analys utifrån lagtext, förarbeten, doktrin eller dylikt, vilket annars är det ”normala” 

förfarandet. Visserligen ter sig resultatet i det här fallet rättvist, av den orsaken att Mina 

skulle vara tvungen att återfå en fastighet som hon inte vill ha och det skulle vara svårt 

att bedöma Petterssons arbete på gården. Men det innebär inte automatiskt att beslutet är 

rättssäkert.  

                                                                                                                                          

skriftliga överlåtelsehandlingar.   
104 Neuner, 1992, s. 110f. 
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5.1.2 Ogil tig gåva medför gåvoskatt (NJA 1982 s. 493 I) 

Nacka tingsrätt förklarade fyra särskilda gåvobrev ogiltiga på grund av att gåvorna, som 

mer eller mindre utgjorde benefika utfästelser från faderns sida till sina omyndiga barn, 

ledde till att barnen vardera skulle erlägga 131 000 kr i gåvoskatt. Skrivelser ingavs till 

länsstyrelsen om anstånd med gåvoskatten, efter det att gåvorna ogiltigförklarats av 

tingsrätten och med tanke på att aktierna inte hade överlämnats til l barnen. 

Länsstyrelsen ansåg att det inte skulle utgå någon gåvoskatt, eftersom förutsättningarna 

för gåvornas fullgörande var bristfälliga i väsentliga delar. Kammarkollegiet anförde 

besvär ända upp till HD, som ansåg att vart och ett av barnen var skyldiga att erlägga 

skatt med 131 000 kr jämte stadgad ränta. 

 

HD erkände gåvornas ogiltighet enligt civilrättsliga regler, för att därefter ta upp en 

diskussion om vad som kunde anses vara en gil tig utfästelse enligt 36 § arvs- och 

gåvoskattelagen (AGL). I förarbetena kunde ingen klar linje fastställas utifrån reglerna 

om återvinning enligt 59 § AGL. Samtidigt som departementschefen under 

remissbehandling inte ansåg att återvinning skulle medges om en gåva gick åter på 

grund av civilrättsliga skäl, så antogs bestämmelsen i 59 § 1 st e som stipulerar återgång 

av skatt om omständigheterna förelåg vid tiden för skattskyldighetens inträde. 105  HD 

ansåg dock att det måste ha varit lagstiftarens utgångspunkt att lika fall skall behandlas 

lika, det vil l säga oavsett om en rättshandlings ogiltighet uppdagas, vid en sådan 

tidpunkt då den kan tas upp i skatteärendets behandling, eller om den upptäcks först 

efter laga kraft vunnet skattebeslut. Därför skall ogiltiga gåvor inte medföra 

skattskyldighet. I vissa fall kan dock skattskyldighet inträffa utifrån vissa sakskäl. Det 

handlar inte om en ogiltighet som inträder automatiskt, utan det ankommer på parterna 

att göra rättshandlingens ogiltighet gällande. Av den orsaken bör en benefik transaktion 

anses vara fullt giltig när den företagits ur ett skatterättsligt perspektiv, eftersom det 

endast är parterna som kan bestrida dess giltighet. Det kan annars leda til l resultat som 

kan synas vara obil liga, och när detta inträffar kan den skattskyldige ansöka om 

befrielse eller nedsättning enligt 58 a § AGL.    

 

Samtidigt som HD erkänner gåvornas ogiltighet enligt civilrättsliga principer, leder i 

detta fall en inte fullbordad förmögenhetsöverföring till skattskyldighet. Här finns en 
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stark konflikt mellan civil rätt och skatterätt och HD ger skatterättens specialregler 

företräde framför civilrätten. HD hävdar att det är parternas angripande av 

rättshandlingen som leder til l ogil tigförklaring, vilket är tidpunkten när rättshandlingen 

skall ogiltigförklaras. På så vis kommer inte tidpunkten för gåvotillfället att 

sammanfalla med ogiltighetsförklaringen, vilken ägde rum senare genom 

domstolsbeslut.  

 

Enligt min mening innehåller HD:s resonemang en hel del tomma hål och jag bli r 

faktiskt inte riktigt klok på vad det är som domstolen lägger till grund för sitt beslut. 

Samtidigt som departementschefen inte vil l ge lagtexten ett vidare till ämpningsområde 

för rätten till återvinning av skatt, säger HD att det måste ha varit lagstiftarens 

utgångspunkt att liknande fall skall behandlas lika. På så vis kommer de två anförda 

resonemangen från HD att stå i motsats till varandra. Min uppfattning är att HD gärna 

vill finna ledning i förarbetena som de kan lägga till grund för sitt beslut. Tyvärr 

stämmer inte lagstiftarens uttalande överens med HD:s åsikt och domstolen försöker 

därigenom anpassa lagstiftarens vilja till ett objektivt ändamål, som den anser sig kunna 

utläsa ur förarbetena. Detta objektiva ändamål stipulerar att civilrättsliga gåvor som är 

ogiltiga inte skall medföra skattskyldighet. HD nöjer sig inte med detta resultat, utan 

fortsätter göra en tolkning av sakomständigheter. Eftersom det handlar om en benefik 

transaktion, inträder inte ogiltighet automatiskt, utan först efter parternas eget 

angripande av rättshandlingen. HD anser därför att det är en giltig transaktion som 

medför skattskyldighet. HD:s resonemang går på något sätt runt och slutar till sist vid 

samma resultat som skulle följt utifrån departementschefens uttalande i förarbetet. 

Parternas skattskyldigheter består.  

 

Varför godtar HD inte uttalandet i förarbetena, utan gör en egen ändamåls- och 

sakomständighetsbedömning? Jag tror att HD såg sin chans att göra ett uttalande av 

prejudikatsvärde - att det är oskäligt att civilrättsligt ogil tiga gåvor alltid skall medföra 

skattskyldighet. På samma gång vill HD inte att skattskyldigheten skall gå förlorad i just 

detta fall , därav tolkningen utifrån sakskäl.      

 

                                                                                                                                          
105 NJA II 1941 s.396f. 
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HD försöker således söka härledning ur förarbetena och det är även förarbetena som 

domstolen senare lägger till grund för sitt beslut. Enligt min mening var gåvan 

bristfäll ig redan när den företogs, eftersom den inte alls motsvarade den benefika 

partens gåvoavsikt. Det var en benefik handling som fick oerhörda konsekvenser. Hade 

pappan varit medveten om dessa konsekvenser hade han aldrig gett barnen gåvobreven i 

första hand. Omständigheterna som bidrog till att gåvorna ogil tigförklarades 

civil rättsligt, anser jag förelåg redan vid skattskyldighetens inträde. Avsikten med 

gåvorna överensstämde inte med effekterna som de fick, grunderna för 

skattskyldigheten var således felaktiga. HD:s domslut står enligt min uppfattning i strid 

med 59 § 1 st. e AGL på grund av att det var en omständighet som faktiskt förelåg vid 

tidpunkten för gåvan. Om en riktig uträkning av gåvoskatt skett från början, hade 

varken fadern givit sina gåvodeklarationerna eller överförmyndaren godkänt 

skuldsättningen. 

 

Enligt min tolkning dömer HD contra legem på två sätt. Dels står domslutet i motsats 

till en ren bokstavstolkning, eftersom omständigheterna existerade vid tiden för 

skattskyldighetens inträde, dels tolkar HD lagstiftarens vilja genom objektiv 

ändamålstolkning och inte genom subjektiv. HD fastställer ett ändamål som de anser 

kunna ha varit lagstiftarens vilja och inte det som faktiskt följer av förarbetet. 

 

Det finns ett liknande fall NJA 1982 s. 493 II vilket berör samma problematik. En gåva 

ogiltigförklarades med hänsyn till att den stod i strid med tro och heder enligt 33 § 

avtalslagen. Gåvomottagaren fick inte rätt till återgång av erlagd skatt enligt 59 § 1 st e 

AGL, trots att gåvan ogil tigförklarades med anledning av omständigheterna vid 

gåvotil lfället och tiden för skattskyldighetens inträde. 

5.1.3 HD:s tolkning av ” jämte” i förmånsrättslagen (NJA 1980 s. 743) 

Av 12 § 3 st första meningen förmånsrättslagen (1970:979) framgår det att en 

arbetstagare inte har förmånsrätt i konkurs om det framgår att denne ”själv eller jämte 

närstående ägde väsentlig andel i företaget” . Vid sonens konkurs fick fadern, som 

endast arbetat i företaget, inte förmånsrätt för utebliven lön och semesterersättning på 

grund av det nämnda lagrummet. Det rådde stor oenighet huruvida detta var ett av HD 

riktigt beslut eller ej.   
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Ett uttalande från professor Carl Martin Roos106 inhämtades. Han ansåg att ordet 

” jämte” uteslöt möjligheten att arbetstagare som inte ägde en del i företaget kunde 

omfattas av lagtexten. Fadern skulle enligt Roos inte kunna förlora sin förmånsrätt 

enbart på grund av att hans son ägde företaget och att fadern arbetade där. Av 

förarbetena til l lagrummet framgår det emellertid att avsikten var att även närstående, 

som inte ägde någon andel i företaget, skulle omfattas om dennes närstående ägde en 

väsentlig del. Det intressanta och problematiska med detta rättsfall är just kollisionen 

mellan lagtextens ordalydelse och uttalandena i förarbetena. På vilket sätt är detta en 

rättstill ämpning contra legem och hur rättfärdigar HD sitt beslut? 

 

En bokstavstolkning av förevarande fall skulle leda till att fadern erhåller förmånsrätt, 

speciellt med hänsyn til l Roos uttalande. Fadern äger ingen andel i företaget utan kan 

endast anses ha haft väsentligt inflytande i företaget, vilket enligt ordalydelsen är helt i  

sin ordning. Det tycks dock som om HD:s majoritet ansett det nödvändigt att gå längre i 

sin tolkning än att stanna vid bokstavstolkningen, vilket föredragande 

revisionssekreterare Hedberg gjorde. Enligt revisionssekreterare Hedberg skulle en 

tolkning som är utesluten enligt lagtextens ordalydelse inte vara acceptabel ur 

rättssäkerhetsperspektiv, även om tolkningen kan motiveras av förarbeten eller analog 

lagtillämpning. Visserligen hade fadern väsentligt inflytande i företaget, men denne 

ägde ingen andel däri och var därför berättigad till förmån. Två justitieråd slöt sig till 

föredragandes slutsats. 

 

HD:s majoritet valde en annan linje. Precis som Roos, revisionssekreterare Hedberg och 

de skiljaktiga justitieråden ville HD att det skulle tas hänsyn till rättssäkerheten och 

valde därför en tolkning som först medger att lagtexten inte svarar på frågan. Därefter 

hävdade HD att det framgår av lagtexten att även närstående, som inte äger någon andel 

i företaget, inte skall ha någon förmånsrätt och att detta överensstämmer med 

förarbetena. HD försökte utvidga lagtextens bestämmelser, vilka medger att när en 

arbetstagare äger en andel i företaget, skall denna andel räknas ihop med den 

närståendes andel. Vidare medger de att det inte står något uttryckligt i lagtexten för det 

fall då arbetstagaren inte äger någon andel. Det hävdades dock att det inte borde göras 

                                                
106 NJA 1980 s. 744 
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någon skillnad vid huruvida arbetstagaren äger 1 % i företaget eller ingen alls. Samma 

regler bör gälla, speciell t om gäldenären är en näringsdrivande fysisk person. 

 

Jag anser att resonemanget som HD för följer av en subjektivteleologisk 

tolkningsmetod. Stor vikt läggs vid lagstiftarens syfte med förmånsrättslagen och det är 

utifrån detta perspektiv som HD försöker finna ändamålet med lagtexten.  När HD ger 

lagtexten den nya innebörden använder den sig av en korrigerande tolkningsprincip som 

faktiskt är ett uttryck för en rättstill ämpning contra legem.  

 

Beslutet som de skiljaktiga talar för, till sammans med Roos åsikt att lagtexten har 

företräde framför förarbetena, kan ur ett statsteoretiskt perspektiv i sig också betraktas 

som ett beslut contra legem. Lagstiftarens, det vill säga folkets representanters, vilja 

åsidosätts, men å andra sidan tar beslutet hänsyn til l lagtextens ordalydelse.  

5.2 In fraudem legis  

5.2.1 Fastighetsöverlåtelse eller kontantgåva (NJA 1991 s 352) 

Ett par överlät sin fastighet till sin ene son, vilken övertog betalningsansvar för viss 

gäld. Samma dag sålde sonen fastigheten vidare till sin bror. Brodern betalade kontant 

och övertog gäldansvar. Parterna hävdar att samtliga rättshandlingar (gåvobrev, 

betalningsansvar, kontantbetalning) är riktiga rättshandlingar. Kammarkollegiet hävdar 

det motsatta, att rättshandlingarna bara är konstruktioner. 

 

HD anförde att utredningen visar att paret avsett att ge den förste sonen en kontant gåva, 

vilken skulle få lindrigare skatteeffekter om den utgjordes av en kombination av gåva 

och köp. Rättshandlingarna som ligger till grund för stämpelskatt och lagfart anses av 

HD inte utgöra några skenrättshandlingar. Civil rättsligt har de verkan vid en eventuell 

tvist. Det finns inget lagstöd för HD att ge gåvobreven en annan innebörd, och inte 

heller följer det av rättspraxis att gåvohandlingarna skulle ges en annan innebörd. HD 

beviljade parternas anförda värden för deklaration. 

 

Justitieråd Svensson var skiljaktig och anförde att HD i tidigare avgöranden dömt 

utifrån vad HD har ansett vara förenligt med sin kompetens i situationer där avsikten var 
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att kringgå skatt.107 Vidare menade justitierådet Svensson att även om rättshandlingarna 

behandlas som riktiga, är det den slutliga fördelningen som skall l igga till grund för 

bedömning. Ansvaret som til lkommer den förste sonen skall det bortses ifrån, då det är 

begränsat. Sonen överlåter fastigheten till sin bror samma dag.  

 

Jag anser att detta rättsfall behandlar principen in fraudem legis. HD erkänner 

rättshandlingarnas riktighet även vid gåvobeskattningen med anledning av att det inte 

finns någon legitimitet från HD:s sida att avvika från det som parterna vill  uppnå med 

situationen. Trots allt konstaterar HD att rättshandlingarna enbart upprättats för att 

kringgå skattereglerna för kontanta gåvor och ge sken av att utgöra en 

fastighetstransaktion i flera led. HD för en diskussion huruvida handlingarna är att 

jämställa med skenrättshandlingar eller ej, och kommer til l den faktiska slutsatsen att 

det inte är samma sak, till skillnad från vad jag har funnit i  svensk doktrin. Til l följd av 

detta inser HD sina begränsningar i att kunna ogil tigförklara rättshandlingarna, vilket 

domstolen hade kunnat göra om de utgjort skenrättshandlingar.  

 

Tolkningsmetoden som HD tillämpar i detta fall är subjektivteleologisk. Domstolen 

söker ledning i förarbeten och syftet bakom regleringen av avtalslagen och skatterättens 

tillämpningsområde. Eftersom HD inte kan finna någon lagregel att ogiltigförklara de 

civil rättsligt gil tiga rättshandlingarna med, anser domstolen att den måste tillämpa 

skattereglerna som gäller för fastighetsöverlåtelse och inte kontant gåva. 

 

Hade läran om in fraudem legis haft större genomslagskraft i svensk rätt, är min 

uppfattning att HD hade dömt annorlunda. HD försöker dra en parallell till lagen 

(1980:865) mot skatteflykt, vilken ger beskattningsmyndigheten en möjlighet till 

genomsyn. En genomsyn av rättsförhållanden innebär att det inte tas någon hänsyn til l 

den rättsliga formen av en rättshandling, utan att en bedömning utifrån de faktiska 

förhållandena genomförs. En genomsyn i detta rättsfall skulle innebära att 

beskattningsmyndigheten bortser från fastighetsöverlåtelserna, eftersom det rent faktiskt 

skett en kontant förmögenhetsöverlåtelse. En bestämmelse om genomsyn finns inte i 

AGL eller rättspraxis och HD lämnar därför detta resonemang.  

 

                                                
107 NJA 1991 s. 325; Englund  SvJT 1970 s. 398 ff . 
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Enligt min mening hade HD kunnat göra en laganalogi här. I princip föreligger det 

samma väsentliga grunder för bestämmelsen i skatteflyktslagen som i rättsfallet. En 

rättshandling ger sken av att utgöra ett rättsligt förhållande som faktiskt inte avses att 

kvarstå. Det verkar inte finnas några större tvivel för HD att fastighetsöverlåtelsen i 

själva verket är en förtäckt kontant gåva. Även om laganalogier erkänns av svensk rätt 

och HD til lämpar analogier i andra situationer, så tycker jag att HD inte utnyttjar sin 

kompetens till fullo i rättsfallet. Det finns en lucka i lagen som kunde ha fyllts ut med 

hjälp av laganalogi, men HD lämnar denna lucka öppen. 

 

Om det i svensk rätt funnit en uppfattning om in fraudem legis som ett självständigt 

rättsinstitut, hade HD redan vid konstaterandet av att rättshandlingarna syftade till att 

kringgå lagen kunnat ogil tigförklara rättshandlingarna. Resultatet skulle leda till att 

skatt enligt vad som följer av kontanta gåvor skulle utgå. Trots att jag inte förespråkar in 

fraudem legis som ett självständigt rättsinstitut, så hade det varit det enklaste och kanske 

mest självklara sättet att nå fram til l ett beslut in fraudem legis.  

5.3 In fraudem legis och contra legem  

5.3.1 Skenavtal eller kringg ående av lag? (NJA 1995 s. 135) 

4 kap 1 § 1972 års jordabalk (JB) stipulerade att ett avtal om fastighetsköp skulle anses 

vara ogiltigt om felaktig köpeskilling angavs. Av 18 kap 3 § JB följde att samtliga 

förvärv därefter också skulle betraktas som ogiltiga, även om förvärvaren var i god tro. 

Bengt J förvärvade av Leif B en fastighet för 250 000 kr enligt köpekontraktet och 

köpebrevet. I verkligheten betalades dock endast 200 000 kr. Bengt J sålde i sin tur 

fastigheten till Barbro A som i sin tur överlät fastigheten till makarna A. Leif B, som 

ansåg att han var den rättmätige ägaren av fastigheten, drog makarna A inför domstol.  

 

HD sökte först fastställa lagstiftarens syfte med 1972 års JB. Lagregeln om angivande 

av köpeskil ling tillkom för att skydda tredje man och för att förhindra att en lägre 

lagfartsstämpelskatt eller lägre realisationsvinstbeskattning utgick på grund av att en 

felaktig köpeskilli ng angavs på köpekontraktet.108 Det konstaterades även att makarna A 

inte skulle kunna ha gjort något godtrosförvärv med tanke på inskrivning. En felaktig 

                                                
108 NJA 1995 s. 143 
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köpeskilling hade angetts, vilket leder till en ogilt ig överlåtelse. Därefter undersöktes 

det om makarna A på något sätt skyddades av 34 § avtalslagen (tredje mans skydd vid 

godtrosförvärv). Den överlåtelse som åsyftas i 34 § avtalslagen skilj er sig från 

förevarande fall . Det handlade här inte om en skenöverlåtelse, utan överlåtelsen av 

fastigheten skulle ske. Följderna av en oriktig köpeskilli ng enligt 4 kap 1 § JB fick i 

princip samma resultat som en skenöverlåtelse, den ogil tigförklarades. Med detta som 

bakgrund ansåg HD att det fanns skäl för att jämställa en sådan skenrättshandling som 

ett skenavtal enligt 34 § avtalslagen. Enda sättet att åsidosätta godtrosförvärvet är om 

det föreligger skäl som väger tungt för ett sådant beslut. De i förarbetena angivna 

ändamålen med 4 kap 1 § JB var inte av sådan karaktär, vilket gör att HD ansåg att 34 § 

avtalslagen kunde tillämpas. Det hänvisades kort även till rättsutvecklingen och den nya 

JB enligt vilken en felaktig köpeskil ling inte längre leder till att avtalet i sin helhet skall 

ogiltigförklaras. Käromålet ogillades. 

 

Föredragande Revisionssekreterare Persson var den enda som vil le bifalla käromålet. 

Han ansåg visserligen att syftet med 4 kap 1 § JB var att skydda tredje man och 

myndighet, men samtidigt kunde inte 34 § avtalsslagen ges företräde framför JB regler, 

eftersom rätten till ersättning enligt 18 kap 4 § JB därmed gick förlorad. Den 

godtroende förvärvaren skulle skyddas helt och hållet, medan den ursprunglige säljaren 

fråntogs alla möjligheter att kräva åter fastigheten. 

 

Rättsfallet kunde ha lett til l en djupgående analys om vad som egentligen avses med en 

skenrättshandling och en transaktion som liknar en skenrättshandling, men som syftar 

till att genomföras av båda parterna, det vill säga in fraudem legis. Tyvärr avfärdade HD 

denna diskussion alltför snabbt med hänvisning till lagarnas skyddsintresse av tredje 

man i god tro och resultatet att hela köpekontraktet skulle anses vara ogil tigt. HD 

jämställde i detta fall in fraudem legis med skenrättshandlingar.  

 

HD försöker i sin bedömning ta hänsyn till förarbetena. Enligt departementschefens 

uttalande spelar det ingen roll om köpeskillingen är högre eller lägre än beloppet som 

angetts i köpehandlingen. Avsikten är ”att i något avseende vilseleda tredje man eller 
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myndighet.”109 För att köp av fastighet skall vara giltigt krävs det att det uppfyller 

minimikrav. Till minimikraven hör att köpet är skriftligt, att köpehandlingen är 

undertecknad av båda parterna, att säljarens vil jeförklaring framgår tydligt och att 

köpeskillingen anges. Om något av dessa minimikrav upprättats för skens skull , skall 

köpet betraktas som ogiltigt.  Departementschefen nämner dock att det i praxis har 

förekommit avsteg från detta synsätt. Trots att köpeskilli ngen varit oriktig, har köpet fått 

gälla. Enligt departementschefens egen mening borde dock strängare krav ställas, för att 

på så sätt upprätthålla formkraven. När köpeskilli ngen inte överensstämmer med 

summan på köpebrevet skall köpet ogil tigförklaras.110 HD följer i detta avseende 

lagstiftarens vilj a när de jämställer köpebrevet med den felaktiga köpeskillingen med en 

skenrättshandling och därmed ogil tigförklarar köpet.  

 

Resultatet av ett beslut in fraudem legis skulle i detta fall leda fram till att Leif B återfår 

fastigheten. Motiven till att en riktig köpeskilling skall anges är framförallt att skydda 

tredje man eller myndighet, inte att ge en tidigare säljare en möjlighet att hävda sin rätt 

till fastigheten i framtiden. Vad bli r då rättsföljden av en rättshandling in fraudem legis 

som ogiltigförklaras när den berör ett rättsförhållande till tredje man?  

 

Lagstiftaren har valt att inte uttala sig om vad rättsföljden skall bli, om köparen i sin tur 

överlåtit fastigheten och någon gör ett godtrosförvärv enligt 34 § avtalslagen.111  I en 

senare utredning framgår det visserligen att 34 § avtalslagen i vissa fall kan erbjuda ett 

längre gående skydd för tredje man i god tro, än vad reglerna i 18 kap 1-3 §§ JB 

medger, men att det trots allt förblir oklart om vad som skall gälla när fastigheten 

överlåtits vidare till tredje man.112 Denna fråga lämnas helt och hållet till 

rättstill ämpningen. Eftersom det inte finns någon vägledning för HD om vad som skall 

gälla för dessa godtrosförvärv, gör domstolen en extensiv tolkning, vilken medger att 34 

§ avtalslagen får tillämpas, trots de bestående ogiltighetsgrunderna i 18 kap 3 § 3 p JB.    

 

Rättsfallet berör även contra legem, med anledning av att det slutliga resultatet kommer 

att stå i strid med 4 kap 1 § JB. Fastighetsöverlåtelserna borde ha ogil tigförklarats och 

                                                
109 Prop. 1970:20 del B1 s. 151 
110 Prop. 1970:20 del B1 s. 150f. 
111 Prop. 1970:20 del B1 s. 151. 
112 SOU 1988:66 s. 104f. 
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Leif B återfått sin fastighet enligt en strikt tolkning. Lagstiftaren hade dock för avsikt att 

skydda tredje man och inte till åta att en tidigare innehavare av fastigheten skulle kunna 

göra anspråk på fastigheten.  HD dömer mot lydelsen i JB när den ger avtalslagens 

regler företräde framför JB. 



 

 

51 

6 Slutsats 

Jag har i min uppsats sökt efter contra legems och in fraudem legis ställning i tysk och 

svensk rätt de senaste 150 åren. Den tyska rätten präglas av en omfångsrik litteratur som 

tar upp begreppens betydelse, samt problem och andra aspekter att tänka på vid 

rättstill ämpning. Till min förvåning var det svårt att finna svenskt material vilket gjorde 

att jag fick leta utifrån de av tysk rätt angivna förhållandena. Först då uppdagades det 

svenska synsättet på contra legem och in fraudem legis. 

 

Beslut contra legem anser jag föreligga varje gång rättstillämpare bortser från en 

lagtexts ordalydelse eller lagstiftarens syfte med lagen. En paradoxal följd av detta bli r 

att när lagtext och förarbeten står i klar motsats till varandra kommer det att leda till ett 

beslut contra legem, oavsett vilken källa som läggs till grund för beslutet. Avgörande i 

dessa situationer är vilken tolkning som väljs och vilket resultat tolkningen leder till . 

Det finns nämligen inget som stadgar att rättstill ämparen måste välja tolkningsmetod 

innan denne bestämmer sig för vad som är det rimligaste resultatet. Reducerande och 

restriktiva tolkningar kan leda till att innebörden av lagen tolkas snävare än den faktiska 

ordalydelsen. Laganalogier gör att fall som egentligen inte berörs av en lagregel 

kommer att bli till ämpad på detta fall trots all t, på grund av att det saknas lagregler på 

området. Inte heller i detta fall kommer lagtextens lydelse att stämma överens med 

fallet.  

 

Det viktiga vid tolkningar contra legem är att de grundar sig på någon slags legitimitet. 

Det är viktigt att besluten underbyggs väl, med till exempel förarbeten, för att uppfattas 

som korrekta. Vid alla beslut måste rättssäkerheten til lgodoses, vilket sker när det finns 

förutsebarhet och när lika fall behandlas lika. 

 

Den tyska rätten verkar lägga väldigt stor vikt vid att lagstiftarens vilja inte skall 

åsidosättas, speciellt inte av ett objektivt ändamål. Så länge lagstiftarvilj an går att 

urskilja bör den tillmätas stor vikt, på grund av att lagen stiftas av folkrepresentanter. 

Jag håller med om att stor vikt bör läggas vid lagstiftarens synpunkter, vilket det också 

ofta görs vid svensk rättstillämpning. 
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In fraudem legis diskuteras aldrig utifrån att vara ett självständigt rättsinstitut i svensk 

rätt. En fördel med att betrakta in fraudem legis som ett självständigt rättsinstitut är att 

rättshandlingar som syftar til l att kringgå en lag skulle kunna ogiltigförklaras på en 

gång. Denna synpunkt finns i tysk rätt, men har trots detta inte helt och hållet blivit 

erkänd. Problemet är att rättshandlingar in fraudem legis lika gärna kan sättas ur spel 

med hjälp av extensiv tolkning eller laganalogi. Detta leder till att rättsinstitutet inte 

” riktigt” behövs, utan kan betraktas som överflödigt. Även i Sverige har man valt denna 

mest erkända metod, att ogiltigförklara rättshandlingar in fraudem legis med hjälp av 

extensiv tolkning eller laganalogi, så långt detta är möjligt.  

 

Att skenrättshandlingar och in fraudem legis bör hållas isär i teorin finns det 

samstämmighet för både i Sverige och i Tyskland. Tyvärr verkar dock både doktrin och 

praxis behandla dem mer eller mindre lika och ogiltigförklara dem utifrån att de syftar 

till ett rättsförhållande som ger sken av att vara något det inte är. Det har ansetts vara 

alltför svårt att kunna fastställa parternas avsikter med en rättshandling i praktiken. 

Enligt min mening bör dock in fraudem legis och skenrättshandlingar hållas isär så gott 

det går på grund av deras olika betydelser. I praktiken är det emellertid svårt att bevisa 

parters verkliga avsikter och in fraudem legis kommer därför i rättspraxis att jämställas 

med skenrättshandlingar 

 

Enligt min mening bör in fraudem legis endast kunna föreligga med hjälp av extensiv 

tolkning och laganalogi. Rättstillämparen erhåller genom dessa tolkningsmetoder en 

relativt stor flexibilit et vad gäller dess möjlighet att kunna applicera en lagregel på fall 

som finns i periferin. Rättssäkerheten kan sägas bli ti llgodosedd genom att liknande fall 

kommer att behandlas lika och det finns förutsebarhet med anledning av att det indirekt 

kan framgå att rättshandlingen bör ogilt igförklaras, med beaktande till de liknande 

fallen. 

 

I analysen av de refererade rättsfallen framgår det hur HD behandlat contra legem och 

in fraudem legis i svensk rätt, vilket för mig förtydligar ett påtagligt spörsmål. När HD 

faktiskt tillämpar contra legem och in fraudem legis i sin rättstillämpning, belyser 

domstolen inte vad det handlar om. Även om resultatet, sett ur ett rättssäkerhets och 

rättviseperspektiv, kan anses vara riktigt, är min uppfattning att HD ändå inte uppfyller 
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sin uppgift som rättstillämpare. Domstolen anger inte till räckligt väl underbyggda skäl 

för sina ställningstaganden. Som framgår av analysen försöker HD ofta göra en tolkning 

som är förenlig, både med lagtexten och med förarbetena, trots att dessa kan stå i strid 

med varandra. In fraudem legis likställs ibland med skenrättshandlingar, eller berörs 

inte alls efter ett konstaterande att det handlar om ett kringgående av lagen, som inte 

utgör en skenrättshandling.    
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