
Ekonomiska institutionen
Magisteruppsats, Affärsjuridiska programmet

2003/7

Pactum turpe - Avtal i strid
med lag eller goda seder

Karin Österlin



 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
Date 
2003-06-10 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN   Affärsjuridiska programmet 
2003/7    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/ajp/007/ 

  

 
 

 

Titel 
Title 
 

 

Pactum turpe - Avtal i strid med lag eller goda seder  
 
Pactum turpe - Agreements in conflict with law or good morals 

 

Författare 
 Author 

 

Karin Österlin 
 

 
 

Sammanfattning 
Abstract 
Möjligheten att få en tvist prövad i domstol är en rättighet många ser som självklar. Vissa typer av 
tvister anses emellertid så främmande för rättsordningen att de inte förtjänar dess skydd. Hit hör 
fall av pactum turpe, det vill säga ett avtal vars innehåll står i strid med lag eller goda seder. 
Huruvida en talan grundad på ett sådant avtal skall avvisas av en domstol eller ej har varit denna 
uppsats syfte att utreda. 
 
I utländsk lagstiftning förekommer lagbestämmelser, enligt vilka avtal i strid med lag eller goda 
seder är ogiltiga. I Sverige har emellertid lagstiftaren inte ansett en sådan bestämmelse lämplig. 
Avtal i strid med lag eller goda seder anses däremot ogiltiga enligt allmänna rättsgrundsatser. Det 
är inte möjligt att ge ett generellt svar på frågan huruvida en avvisning i fall av pactum turpe skall 
ske. Det enda fall där en avvisning säkert bör ske är när en talan grundar sig på ett avtal med ett 
uppenbart brottsligt syfte och innehåll, exempelvis ett avtal om att begå ett mord. Av praxis har 
framkommit att en avvisning däremot inte är det självklara tillvägagångssättet när det är fråga om 
en talan grundad på ett avtal vars huvudsyfte är fullt legitimt, exempelvis avtal om köp av 
städtjänster, men där vissa moment i avtalsinnehållet är brottsliga, exempelvis att ersättningen 
består av ”svart” betalning. 
 
Vad gäller avtal i strid med goda seder gäller först och främst att utröna vilka dessa seder är. Det 
kan konstateras att goda seder är ett föränderligt begrepp och avgörs efter ett samhälles 
moraluppfattning. Begreppet är inte bara föränderligt över tiden, utan även mellan olika kulturer. 
I Sverige är avtal om prostitution ett klassiskt exempel på avtal i strid med goda seder. Även avtal 
om spel och vad anges i doktrinen som exempel. Att döma av praxis skall allmänna domstolar 
vara än mer restriktiva med avvisningar av talan grundade på avtal i strid med goda seder. 
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En avvisning av en talan grundad på ett pactum turpe innebär att avtalet inte får några som helst 
rättsverkningar. Det kan varken bli fråga om påföljder för kontraktsbrott eller om fullgörelse av 
avtalet. Därför är det nödvändigt med en ytterst restriktiv tillämning av regeln om pactum turpe. 
En generell regel huruvida en talan grundad på ett avtal i strid med lag eller goda seder skall 
avvisas eller ej kan emellertid inte uppställas, utan en bedömning måste ske i varje enskilt fall. 
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Karin Österlin 
 

 
 

Sammanfattning 
Abstract 
The possibility of bringing a person to court is a right many people take for granted. However, 
some types of disputes are so unfamiliar to the legal system that they do not deserve its protection. 
Agreements in conflict with law or good morals – so called pactum turpe – fall under these types 
of disputes. The purpose of this essay has been to analyse whether a claim based upon such an 
agreement should be dismissed by a court of law. 
 
Many european legal systems contain legal statutories, according to which agreements in conflict 
with law or good morals are null and void. In Sweden however the legislator has not found such a 
general statutory suitable. Agreements in conflict with law or good morals can nevertheless be 
considered null and void in Sweden. The question whether a court of law should dismiss a claim 
based upon a pactum turpe cannot be given a general or exact answer. The only situation when 
such a claim undoubtedly shall be dismissed is when a claim is based upon an agreement with an 
obvious criminal purpose and content, e.g. an agreement about comitting a murder. According to 
swedish case-law a claim based upon a contract with a legitimate purpose, e.g. an agreement about 
cleaningservices, cannot be dismissed eventhough some elements of the contract have a criminal 
content, e.g. the payment of the services is in conflict with the tax-legislation. 
 
When it comes to contracts in conflict with good morals the first problem is to establish the 
meaning of this expression. It can be established that the expression ”good morals” varies between 
different kultures and different times. In Sweden an agreement about prostitution is a standard 
example on agreements contrary to good morals. Agreements about gambling and betting are two 
other examples. According to swedish case-law a court of law should be even more restrictive 
when it comes to dismissal of claims based upon agreements in conflict with good morals. 
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A dismissal of a claim based upon a pactum turpe results in that the agreement do not get any 
legal consequences what so ever. It can neither be a question of sanctions for breach of contract nor 
can the defendant be forced to fulfil his obligations. Therefore a very restrictive application of 
pactum turpe is necessary.  
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1  Inledning 
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Allmänna domstolar bör i minsta möjliga mån vägra rättsskipning. Vissa typer av tvister 

anses emellertid så främmande för rättsordningen att de över huvud taget inte förtjänar 

rättsordningens skydd. Hit hör fall av pactum turpe, som är ett avtal som kan bedömas 

ogiltigt på grund av att dess innehåll strider mot lag eller goda seder. Enligt tradition skall 

sådana typer av mål avvisas, men det är idag långt ifrån säkert att så sker.1 
 

I utländsk lagstiftning förekommer allmänna bestämmelser, enligt vilka avtal som strider 

mot lag eller goda seder är ogiltiga. Så är fallet i exempelvis Norge och Danmark. I 

svenska avtalslagen finns emellertid ingen sådan allmän regel, utan ogiltigheten får här i 

stället prövas med tillämpning av allmänna rättsgrundsatser och avgöras i varje enskilt 

fall.2  Ogiltighet av avtal som strider mot lag finns däremot i annan svensk lagstiftning, till 

exempel i konkurrenslagen 7 § som stadgar att avtal eller avtalsvillkor som är förbjudna 

enligt 6 § är ogiltiga och i jordabalkens 4 kapitel 1 §, enligt vilken överenskommelse som 

träffats vid sidan om köpehandlingen om annan köpeskilling är ogiltig. 

 

Ogiltighet av avtal i strid med lag eller goda seder har sitt ursprung i den romerska rätten. 

Denna inskränkning av avtalsfriheten mellan parterna har förstärkts och utvecklats under 

åren och inte förrän i modern tid har en tillbakagång skett av den stränga hållning 

domstolar intagit till olagliga och omoraliska avtal.3 Idag intar svensk rättspraxis en relativt 

liberal hållning till sådana avtal.4 Ett avtal med ett uppenbart olagligt avtalsinnehåll, 

exempelvis ett avtal om att begå brott, kan rättsväsendet självklart inte framtvinga 

fullgörelse av. Det råder inga tvivel om att ett sådant avtal är ett pactum turpe och därför 

skall avvisas av en domstol. Frågan hur ett avtal om till exempel köp av en tjänst med 

”svart” betalning skall behandlas har däremot inte ett självklart svar. Många hänsyn finns 

att se till, däribland rättssäkerhet, parternas avtalsfrihet och möjligheter till uppdagande av 

brott. Det är heller inte säkert att en i och för sig lagstridig eller till och med straffbar 

                                                           
1 Westberg i Lex Lundensis 2000 
2 Adlercreutz s. 287 
3 Zimmermann s. 697 
4 Adlercreutz s. 287 
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handling också är civilrättsligt ogiltig.5 Huruvida ett avtal som strider mot lag eller goda 

seder kan vara föremål för domstolsprövning har i åtskilliga fall varit upp till Högsta 

domstolen att avgöra.  

 
 
1.2 Problemformulering 

 

Skall en talan som grundas på avtal i strid med lag eller goda seder avvisas eller kan part i 

avtalet räkna med rättsordningens hjälp för att eventuellt framtvinga fullgörandet av en 

förpliktelse enligt avtalet? Vad talar för och emot en avvisning av sådana avtal? Är ett 

sådant avtal ett pactum turpe?  

 

Vad innebär goda seder idag? Vilka goda seder skall upprätthållas av rättsordningen och 

vilka handlingar som står i strid med goda seder skall underkännas? Har innebörden av 

goda seder förändrats över tiden?  

 

 

1.3 Syfte 
 

Mitt syfte är att göra en kritisk betraktelse av hur pactum turpe har gestaltats i svensk rätt. 

Jag har även som syfte att analysera domstolars och doktrins inställning till hur avtal i strid 

med lag eller goda seder skall behandlas. Jag kommer att jämföra hur domstolars 

argumentation har skilt sig vid avvisning respektive beslut om behandling i domstol. 

Utifrån dessa iakttagelser kommer jag att ge min egen syn på vad som omfattas av ett 

pactum turpe och hur jag anser att det skall behandlas av en domstol. 

 
 

                                                           
5 Grönfors s. 181 
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1.4 Avgränsningar 
 

I uppsatsen kommer inte andra ogiltighetsgrunder än de som innebär att ett avtal står i strid 

med lag eller goda seder att utförligare behandlas. Därför är exempelvis en diskussion av 

ogiltighetskatalogen i avtalslagen inte relevant för att uppfylla uppsatsens syfte. Det 

kommer inte att föras ett djupare rättsfilosofiskt resonemang i diskussionen om begreppet 

goda seders innebörd. Därför kommer exempelvis inte begreppet att diskuteras utifrån 

olika rättsfilosofiska teorier. En sådan analys faller utanför uppsatsens syfte, eftersom 

syftet är att föra en diskussion främst utifrån gällande rätt. 

 

 

1.5 Metod 
 

Jag kommer främst att använda mig av svensk rättspraxis för att utreda hur domstolar har 

behandlat pactum turpe och för att undersöka vilka argument de har använt sig av. Avtal 

som strider mot lag eller goda seder är dock relativt sparsamt kommenterade i svensk 

doktrin. Jag kommer därför även att använda mig av viss utländsk doktrin. Ingen 

uttömmande behandling av utländsk doktrin kommer dock att genomföras, utan syftet är 

enbart att använda den som vägledning när det gäller argumentationen. Dessutom kommer 

exempel att hämtas härifrån. 

 

För att skapa ett bakgrundsmaterial för diskussionen av hur ett pactum turpe skall 

behandlas kommer jag även att göra en historisk utblick. 

 

Jag kommer i uppsatsens referensram att använda mig av den rättsdogmatiska metoden, 

vilket innebär tolkning och systematisering av gällande rätt. Den rättsdogmatiska metoden 

skiljer sig från den praktiska juridiken på sådant sätt att rättsdogmatik är mer generell och 

djupgående motiverad än praktisk juridik, vilken i huvudsak endast avser att lösa ett enskilt 

fall.6   

 

Utifrån ovan nämnda rättskällor kommer en diskussion att föras om rimligheten av deras 

innehåll. Här kommer den rättsdogmatiska metoden till viss del att frångås för att istället 

lämna plats åt en friare diskussion, dels med gällande rätt som utgångspunkt och dels 

utifrån vissa hypotetiska situationer. Syftet med detta är att belysa problem med 
                                                           

6 Peczenik s. 33 
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tillämpning av pactum turpe, som till viss del ännu ej har aktualiserats i praxis och doktrin. 

Jag kommer både att se till syftet med rättsreglerna och till ändamålet.  

 

 

1.6 Disposition 
 

Inledningsvis kommer begreppet pactum turpe att diskuteras. Avsikten är att presentera 

begreppet utifrån doktrin och praxis. Begreppet belyses genom exempel från praxis. Även 

exempel från utländsk doktrin används.  

 

I nästföljande kapitel diskuteras och analyseras avtal i strid med lag. Inledningsvis ges en 

historisk utblick av avtal i strid med lag, från romersk rätt till modern tid. Vidare redogörs 

för avtal i strid med legala förbud och konsekvenserna av sådana avtal. Det redogörs även 

för avtal i strid med ej uttryckliga lagregler.  

 

I kapitel 4 analyseras och diskuteras innebörden av avtal i strid med goda seder. Det ges en 

historisk utblick och det förs även en diskussion av hur innebörden av goda seder avgörs. 

Exempel ges, dels från praxis och doktrin och dels från hypotetiskt uppställda situationer. 

 

I kapitel 5 kommer argument för och emot avvisning av avtal i strid med lag eller goda 

seder att ges. Argumenten kommer att analyseras och författarens ståndpunkt kommer att 

presenteras.  

 

I kaptiel 6 diskuteras hur ett pactum turpe skall behandlas. Förhållandet ogiltighet – 

avvisning kommer här att behandlas. Här ges även en bild av ogiltighetsbegreppets 

innebörd. Avsikten är att ge en bakgrund till konsekvenserna av ett pactum turpe. 

 

Avslutningsvis diskuteras innebörden av begreppet pactum turpe och uppsatsens 

sammanfattande slutsatser presenteras.  

Uppsatsen kommer inte innehålla en separat referatdel respektive analys, utan dessa 

kommer att gå in i varandra. Syftet med detta tillvägagångssätt är att öka läsligheten och att 

undvika onödiga upprepningar. 

 



 11

 
2 Vad är ett pactum turpe? 
 

 

2.1 Inledning 
 

I detta avsnitt kommer innebörden av begreppet pactum turpe att redogöras för. Begreppets 

innebörd är emellertid inte helt klar, varför detta avsnitt endast syftar till att presentera de 

olika tolkningar av pactum turpe som har framförts i doktrin och praxis. I den fortsatta 

framställningen kommer ytterligare exempel att ges, varför min egen syn på pactum turpe 

kommer att ges längre fram i uppsatsen. 

 

 

2.2 Innebörden av pactum turpe i doktrin och praxis 
 

Direkt översatt från latin betyder pactum turpe en skamlig överenskommelse. Enligt 

doktrinen är dock ett pactum turpe ett avtal som strider mot lag eller goda seder.7 När det 

gäller vissa typer av avtal, exempelvis avtal om ersättning för att någon skall begå brott, 

kan man vara tämligen säker på att domstolarna inte står till förfogande för att reda ut de 

civilrättsliga förhållandena mellan parterna.8 Men vad gäller när avtalsinnehållet inte är 

brottsligt, till exempel köp av städtjänster, men där ett visst moment i avtalet leder fram till 

en brottslig handling, exempelvis ”svart” betalning, vilket är ett brott enligt 

skattebrottslagen? Huruvida ett sådant avtal kan vara ett pactum turpe eller ej råder delade 

meningar.9  

 

I Sverige har författarna till avtalslagen ansett att en lagbestämmelse om ogiltighet av 

olagliga och omoraliska avtal ”icke skulle äga något värde”.10 Ett sådant avtal kan 

däremot anses ogiltigt enligt allmänna rättsgrundsatser. Man ansåg att det skulle 

”överlämnas åt domstolarna att efter omständigheterna i det särskilda fallet avgöra.”11 Ett 

alternativ hade varit att avtal som strider mot lag eller goda seder hade  varit en av 

ogiltighetsgrunderna i avtalslagen.  

 

                                                           
7 Adlercreutz s. 287 
8 Cerin i Rättsnytt 2002 
9 Westberg i Lex Lundensis 2000 
10 Adlercreutz s. 287 
11 Almén, Eklund s. 103 
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Så är fallet i exempelvis dansk rätt. Alla avtal som inte är ”imod Loven, eller Aerbarhet,” 

skall hållas12. Detta innebär att lagstridiga avtal inte är civilrättsligt giltiga enligt dansk rätt. 

Detta gäller dock enbart avtal i strid med civilrättsliga lagar. Utanför civilrätten är det 

mindre säkert om ett sådant avtal inte skall vara bindande mellan parterna. Enligt den 

danska doktrinen bör till exempel ett avtal som ingåtts mellan en kund och 

butiksinnehavare efter stängningsdags, och som därmed står i strid med Lov om butikstid, 

inte leda till ogiltighet. Detsamma gäller för ”svarta” avtal om till exempel 

hantverksarbeten. I dessa fall har det i den danska doktrinen ansetts att sanktionen inte bör 

bli att ett ingånget och uppfyllt avtal anses ogiltigt, utan att det i stället pålägges straff 

såsom böter.13  

 

Dessa regler får anses stå i överensstämmelse med svensk rätt. I de nedan diskuterade 

rättsfallen har det i flera fall varit tvist om en fordran på grund av ett avtal som till viss del 

strider mot lag. Båda parterna i fallen har dock inte uppfyllt sin del av avtalet; prestationen 

från den ena parten har utförts, men tillfredsställande ersättning har ej erlagts. Med andra 

ord är avtalet ingånget men inte uppfyllt, vilket har medfört att talan i vissa fall har 

avvisats. När en prestation skett från båda sidor torde emellertid återgångspåföljden och 

andra avvecklingsfrågor kunna tas upp av domstol.14  

 

I en av Malmö tingsrätt avvisad talan anfördes som skäl till avvisningen att det inte är 

möjligt att ”lägga sina egna olagliga handlingar till grund för rättsliga krav mot en annan 

person.”15 Käranden hävdade att hennes före detta sambo hade tömt parets gemensamma 

konton på pengar. Eftersom detta hade skett utan kärandens samtycke eller vetskap ansåg 

hon sig ha en fordran på sin före detta sambo. Käranden ville nu få tillbaka sin andel av 

pengarna, som svaranden skulle ha överfört till tredje män utomlands. Svaranden bestred 

käromålet och hävdade att han endast hade förfogat över pengar som tillhörde honom och 

tredje männen. Av kärandens grunder för yrkandet framgick att paret gemensamt hade 

öppnat kontona för att där spara pengar. Pengarna härrörde till större del från kärandens 

näringsverksamhet, en frisörsalong. I stället för att deklarera inkomsterna och betala skatt 

för dessa gömde paret undan pengarna i lägenheten och svaranden satte sedan in pengarna 

på de konton paret hade öppnat utomlands.  

 
                                                           

12 Andersen s. 263 
13 A. a. s. 264 
14 Adlercreutz s. 287 
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Tingsrätten utredde aldrig huruvida kärandens påståenden stämde, utan nöjde sig med att 

avvisa käromålet på grundval av kärandens påståenden. En domstol bör, enligt tingsrättens 

uppfattning, inte befatta sig med krav som rör svarta pengar. Det här innebär att frågan 

huruvida ett pactum turpe förelåg eller ej aldrig utreddes. Det var, enligt tingsrätten, 

tillräckligt att talan grundades på ett, av käranden påstått, pactum turpe.  

 

Frågan man kan ställa sig nu är om detta skulle kunna konstituera ett pactum turpe. 

Avgörande blir vad man lägger tonvikten på. Om det är kärandens verksamhet, det vill 

säga frisörsalongen, kan man här inte finna något olagligt eller omoraliskt. Enligt professor 

Westberg är kärntanken vid ett pactum turpe att focus riktas på karaktären eller innehållet i 

parternas överenskommelse.16 Denna tanke kan inte ha varit avgörande i Tingsrättens 

bedömning, eftersom syftet med överenskommelsen ju inte var omoralisk eller olaglig. 

Syftet var ju att spara pengar på ett bankkonto. Det som enligt Tingsrätten gjorde 

överenskommelsen otillbörlig var att en del i överenskommelsen var att skapa en 

förmögenhetsökning genom gemensam brottslig verksamhet.  

 

En diskussion huruvida en sådan överenskommelse kan konstituera ett pactum turpe och 

om i sådant fall Malmö tingsrätts avvisning var befogad kommer att föras i den fortsatta 

framställningen. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
15 Mål nr T 11813-98 
16 Westberg i Lex Lundensis 2000 
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3 Avtal i strid med lag 
 

 

3.1 Inledning 
 

Det finns åtskilliga inskränkningar i avtalsfriheten i svensk rätt. När det gäller 

ogiltighetsförklaring av avtal i strid med lag kan det handla om att skydda den svagare 

avtalsparten, såsom konsumenter, men det är i vissa fall andra skyddsintressen som 

aktualiseras. Det kan vara fråga om avtal som enligt uttryckliga lagregler är ogiltiga såväl 

som avtal i strid med ej uttryckliga lagregler. Nedan kommer en beskrivning av dessa 

avtalstyper att genomföras samt en diskussion kring dessa att föras. Inledningsvis kommer 

emellertid en historisk beskrivning av avtal i strid med lag att ges. 

 

 

3.2 Synen på avtal i strid med lag genom historien 
 

I den romerska rätten innebar avtal i strid med lag antingen att själva slutandet av avtalet 

bröt mot lag eller att innehållet i avtalet gjorde det. Det ansågs att det av naturrätten följer 

att en människa inte kan vara bunden av något som är omöjligt eller otillåtet. Det var 

emellertid inte alla avtal i strid med lag som ansågs ogiltiga. Man skilde här mellan brott 

mot tre olika typer av lagar – leges imperfectae, leges minus quam perfectae och leges 

perfectae.17  

 

Brott mot leges imperfectae ledde varken till straff eller till ogiltighet. Ett exempel på en 

sådan lag är lex Cincia de donis et muneribus. Lagen förbjöd gåvor överstigande en viss 

summa och hade som syfte att förhindra att rika och inflytelserika samhällsmedborgare tog 

emot betydelsefulla och inte alltid frivilliga gåvor från bland annat deras klienter. Man 

ville emellertid inte genera dessa inflytelserika personer genom att ge givare av dessa 

gåvor möjligheten att återkräva pengarna med hjälp av rättsväsendet. Därför kunde inte en 

sådan donation vara ogiltig. Om gåvogivaren å andra sidan enbart hade givit ett gåvolöfte, 

kunde inte gåvotagaren kräva fullföljelse av denna gåva i domstol, utan en sådan talan 

skulle avvisas.18  

 

                                                           
17 Zimmermann s. 697 
18 A.a. s. 699 
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En överträdelse av leges minus quam perfectae ledde inte heller till ogiltighet, men den 

kunde leda till ett straff. Ett exempel är lagar som satte gränser för hur hög ränta man fick 

begära vid utlåning av pengar. En överträdelse av en sådan lag innebar ett straff i form av 

ett så kallat poena quadrupli, vilket innebar att man fick betala fyrdubbelt av det som 

översteg den tillåtna gränsen för räntan. Det ledde emellertid inte till att avtalet blev 

ogiltigt.19 

 

Den tredje typen av lagar var de så kallade leges perfectae. Överträdelse av en sådan lag 

ledde till ogiltighet. Leges perfectae sågs så småningom som ett mer modernt och effektivt 

sätt att följa lagstiftarens vilja. Snart blev det självklart att överträdelse av nystiftade lagar 

skulle leda till ogiltighet. Gamla leges perfectae och leges minus quam perfectae fortsatte 

dock att existera, men inga nya lagar av sådant slag stiftades. Senare lagstiftning hade en 

tendens att mer än tidigare inskränka avtalsfriheten mellan parterna, vilket ledde till att 

överträdelse av alla tre typer av lagar skulle leda till ogiltighet. Åtskillnaden mellan dessa 

försvann därför.20  

 

Detta synsätt blev basen för ius commune och tanken att avtal i strid med lag skall vara 

ogiltiga har förstärkts genom århundradena. Bara relativt nyligen har man återgått till ett 

mer liberalt synsätt, vilket innebär att ett avtal i strid med lag inte automatiskt leder till 

ogiltighet. Enligt exempelvis tysk rätt är avtal i strid med lag ogiltiga om inte en motsatt 

intention följer av lagen. Presumtionen ligger här för ogltighet, men denna kan brytas. Till 

exempel står ett avtal ingånget efter stängningsdags mellan kund och butiksinnehavare i 

strid med den tyska lagen om öppettider, men vanligtvis ses inte sådana avtal som ogiltiga, 

eftersom ogiltighet av sådana avtal inte kan ses som ett lämpligt medel för att förhindra att 

personal arbetar övertid.21 

 

 

                                                           
19 Zimmermann s. 698 
20 A. a. s. 700 
21 A. a. s. 701 
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3.3 Avtal i strid med lag i svensk praxis 
 

 

3.3.1 Avtal som enligt uttryckliga lagregler är ogiltiga 
 

Det finns åtskilliga situationer där avtal som strider mot uttryckliga tvingande lagregler är 

ogiltiga. Hit hör till exempel brott mot konsumenträtten, konkurrensrätten och 

fastighetsrätten. Avtal i strid med dessa lagstiftningar kommer att redogöras för i 

nedanstående avsnitt.  

 

3.3.1.1 Avtal i strid med konsumenträtten 
 

Enligt 3 § konsumentköplagen är avtalsvillkor, som i jämförelse med bestämmelserna i 

lagen är till nackdel för konsumenten, utan verkan mot denne (dock med vissa undantag).22 

Motsvarande bestämmelse finns i 4 § konsumentkreditlagen, men själva avtalet blir inte 

ogiltigt. Dessa regler har som syfte att skydda den svagare parten. Ogiltigheten innebär här 

att de tvingande lagreglerna träder i stället för de avtalade, vilket innebär att avtalet blir 

gällande med andra rättsverkningar än det innehåller.23 

 

3.3.1.2 Avtal i strid med konkurrensrätten 
 

Avtal i strid med 6 § konkurrenslagen är enligt 7 § ogiltiga. Ogiltigheten innebär här att 

avtalet inte kan göras gällande enligt sitt innehåll. En allmän domstol kan alltså inte döma 

till fullgörelse av avtalet.24 I förarbetena till 36 § avtalslagen framhålls att förbjudna 

konkurrensbegränsande avtal bör behandlas enligt samma principer som andra avtal som 

strider mot tvingande lagregler.25 I den nya konkurrenslagen har lagstiftaren dock valt att 

införa en särskild regel om ogiltighet för att lagen skall överensstämma med EG:s 

konkurrensregler. Av formuleringen i 7 § ”avtal eller avtalsvillkor” kan utläsas att 

konkurrensbegränsande avtal inte i samtliga fall blir ogiltiga i sin helhet. I fall där 

konkurrensbegränsande klausuler kan tas bort utan att avtalet därigenom blir omöjligt för 

parterna att genomföra torde, enligt doktrinen, ogiltigheten kunna begränsas till dessa 

klausuler.26  

                                                           
22 Köp av byggnadesdelar och gas undantas i vissa fall från huvudregeln i konsumentköplagens 3 § 
23 Adlercreutz s. 288 
24 Linder, Westin i SvJT s. 45 f 
25 Prop. 1975/76:81 s. 121 f 
26 Linder, Westin i SvJT s. 52 
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EG-domstolen har uttalat att konsekvensen för vissa klausulers ogiltighet för andra 

klausuler är en fråga för de nationella domstolarna att avgöra med hjälp av de nationella 

avtalsrättsliga reglerna.27 För bedömning av total eller partiell ogiltighetsförklaring av 

konkurrensbegränsande avtal, som skall behandlas enligt svenska regler, hänvisas till 

möjlighet till jämkning enligt 36 § avtalslagen och till förutsättningsläran. Här blir 

knäckfrågan att avgöra huruvida de konkurrensbegränsande klausulerna utgör en 

förutsättning för det specifika avtalet i sin helhet.28 

 

3.3.1.3 Avtal i strid med fastighetsrätten 
 

Ett ytterligare exempel på avtal, som enligt uttryckliga lagregler är ogiltiga, är avtal i strid 

med 4 kap 1 § jordabalken. Detta lagrum stadgar att vid köp av fastighet skall 

köpeskillingen upptas i köpehandlingarna. Om så inte har skett kan part begära köpet 

ogiltigt. I ett rättsfall rörande detta lagrum hade köpeskillingen i ett avtal om fastighetsköp 

angivits till 180 000 kr.29  Den egentliga köpeskillingen var dock  

280 000 kr. Resterande 100 000 kr skulle köparen betala till säljaren enligt en fristående 

revers. Tvist uppkom om betalning av den ”svarta” delen av köpeskillingen, varför säljaren 

stämde in köparen inför domstol och yrkade betalning enligt reversen. Köparen bestred 

betalningsskyldighet under åberopande av att den riktiga köpeskillingen ej angetts i 

köpehandlingarna och att köpet därför var ogiltigt.  

 

Enligt förarbetena till detta lagrum är avsikten med bestämmelsen att bryta med tidigare 

praxis och inte längre godta sidoöverrenskommelser om annan köpeskilling än den som 

angivits i köpehandlingarna. Av denna anledning ogillade tingsrätten säljarens talan. Den 

ansåg att det åligger tingsrätten att även utan formlig invändning av part, undandra sig 

medverkan till indrivning av en förbindelse som saknar rättsordningens gillande och stöd.  

 

Här har gjorts en prövning i sak, vilket var nödvändigt för att utröna huruvida det förelåg 

en ”svart” betalning eller ej. Därför var det inte lämpligt att direkt avvisa säljarens talan. 

Köpet i sin helhet kan emellertid inte ha ansetts ogiltigt, eftersom det endast kan ske på 

                                                           
27 Mål 329/82 Société de Vente de Ciments et Bétons de l’Est mot Kerpen and Kerpen GmbH (1983)  
ECR s. 4173 
28 Linder, Westin i SvJT s. 54 
29 NJA 1987 s. 167 
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talan av någon av parterna. Konsekvensen av ogiltigheten i det här fallet hade ju dessutom 

blivit att köpet hade gått tillbaka, vilket inte hade varit i någon av parternas intressen.  

 

Hovrätten valde att gå på en annan linje. Den ansåg att bestämmelsen i 4 kap 1 § 

jordabalken inte medför att en överenskommelse av ovan nämnt slag utan vidare saknar 

verkan. För att köparna skulle undgå betalningsskyldighet på grund av reversen fordrades 

att antingen köpet förklarades ogiltigt eller att någon av de i avtalslagen angivna 

ogiltighetsgrunderna förelåg. Inga av dessa förhållanden har påståtts föreligga i målet, 

varför hovrätten biföll säljarens talan.  

 

Hovrätten ansåg här att ogiltighet endast kunde följa av ovan nämnda lagrum eller 

ogiltighetsgrunderna i avtalslagen. Jag finner det uppseendeväckande att hovrätten inte alls 

berörde möjligheten att på grund av att avtalet stred mot lag ogiltigförklara köpet, 

alternativt avvisa talan.  

 

Högsta domstolen framhöll att det stränga formkravet när det gäller uppgift om 

köpeskillingen i jordabalken har till syfte att hindra vilseledande av tredje man eller 

myndighet. Den konstaterade att köpehandlingarna inte upptog den mellan parterna 

avtalade köpeskillingen, varför köpet på talan av part förklarades ogiltigt. Även när part 

åberopar köpeavtalets ogiltighet utan att yrka ogiltighetsförklaring av själva köpet, får dock 

av ogiltighetsregeln följa att ett på köpeavtalet grundat fordringsanspråk inte kan göras 

gällande. Högsta domstolen ogillade därför säljarens talan. 

 

Frågan jag nu ställer mig är om domstolarna ansåg att det här förelåg ett pactum turpe, 

även om de inte använde sig av den termen. Tingsrätten ville inte befatta sig med ett sådant 

anspråk, varför det får antas att den ansåg att avtalet var ett pactum turpe. Hovrätten kom 

inte till samma slut. Av högsta domstolens resonemang följer att det står klart att avtalet 

inte uppfyller de i jordabalken uppställda kraven för att ett fastighetsköp skall vara giltigt, 

vilket skall leda till att köpet bör ogiltigförklaras på talan av part. Den antydde aldrig att en 

ogiltigförklaring bör ske på grund av att det låg under domstolens värdighet att medverka 

till att framdriva betalning enligt den fristående reversen. Om man läser mellan raderna kan 

man emellertid anta att det var just det Högsta domstolen ansåg. Köpet står klart och 

tydligt i strid med en uttrycklig lagregel. Visserligen hade inte part åberopat ogiltighet av 

hela köpeavtalet. Det var heller inte aktuellt att ogiltigförklara köpet ex officio, eftersom 
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det hade inneburit att hela köpet hade gått åter. I stället konstaterade Högsta domstolen att 

en talan inte kan grundas på ett sådant avtal i strid med lag. Huruvida ett sådant avtal skall 

anses vara ett pactum turpe eller ej kommer att diskuteras i kapitel 7. 

 

 

3.3.2 Avtal i strid med ej uttryckliga lagregler 
 

I exempelvis skattelagstiftningen finns inga regler som anger att avtal i strid med 

skattelagstiftningen skall vara ogiltiga. Avtal kan emellertid ändå ses som ogiltiga enligt 

allmänna rättsgrundsatser, som ovan nämnts. 

 

Ett rättsfall från 1924 rörde ett kvittningsyrkande grundat på ett i fallet benämnt pactum 

turpe.30 Kvittningsyrkandet var en motfordran som svaranden ansåg sig ha på käranden. 

Fordran, till vilken kvittningsyrkandet härrörde sig, var en remittering som, enligt 

käranden, endast hade skett för att ge parternas affär sken av fast köp för att därigenom 

undgå ansvar för förseelse mot förfoganderättslagen.31 Några sådana affärer hade 

emellertid aldrig förekommit mellan parterna.  

 

Rådhusrätten ogillade svarandens kvittningsyrkande, eftersom han ”icke ägde berättigat 

anspråk till offentlig myndighets medverkan för beloppets återbekommande.” Hovrätten 

valde att gå på samma linje som Rådhusrätten. Högsta domstolen var däremot av en annan 

mening. Den uttalade att ”varken den omständigheten att sagda belopp motsvarat vad som 

förvärvats genom berörda lagstridiga förfarande eller den omständigheten att 

översändandet till [käranden] skett för att för vederbörande myndigheter fördölja 

[svarandens] deltagande i samma förfarande lärer föranleda därtill att [svaranden] är 

förhindrad att, på sätt som skett, åberopa sin i följd av översändandet uppkomna fordran 

hos [käranden] till kvittning mot dennes fordran.” Högsta domstolen biföll därför 

kvittningsyrkandet. 

 

Rättsfallet är unikt i den bemärkelsen att yrkandet uttryckligen benämns som ett pactum 

turpe i rättsfallsreferatet, vilket motiverar att det lämnas plats åt ett närmre åttio år gammalt 

rättsfall i denna uppsats. Högsta domstolen motiverade aldrig varför en talan kunde grunda 

                                                           
30 NJA 1924 s. 75  
31 Lagen den 27 april 1917 om förfogande över viss egendom under utomordentliga, av krig föranledda 
förhållanden reglerade bland annat maximipriset på läder, vilket svaranden sålde till käranden.  
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sig på ett anspråk som uppenbarligen var i strid med lag utan nöjde sig med att konstatera 

att det var möjligt. Den gick till och med så långt att den konstaterade att det var fråga om 

ett pactum turpe. Detta skulle, enligt min mening, kunna vara en indikation på att 

domstolarna hade en mer liberal inställning till talan grundade på pactum turpe än vad 

domstolar har idag. Det skulle också kunna vara en indikation på att innebörden av 

begreppet har förändrats över tiden.  

 

I 1924 års rättsfall grundade sig kärandens talan på en transaktion som genomfördes i syfte 

att vilseleda myndighet, för att undgå straffansvar. Syftet måste anses vara otillbörligt. 

Även själva avtalsförhållandet mellan parterna får anses ha varit av otillbörlig karaktär, 

eftersom det bestod i försäljning av läder till ett otillåtet högt pris, vilket var ett brott mot 

förfoganderättslagen. Härav drar jag slutsatsen att det var fråga om ett pactum turpe. 

Därför finns inget i det här fallet som tyder på att innebörden av begreppet har förändrats 

över tiden.  

 

I NJA 1992 s. 299 uttalade Högsta domstolen att en särskild överenskommelse, som direkt 

syftar till att skatt skall undandras genom oriktig uppgift till skattemyndigheten, får anses 

civilrättsligt ogiltig enligt allmänna rättsgrundsatser. Vid en jämförelse med Högsta 

domstolens resonemang i 1924 års rättsfall, anser jag det uppenbart att Högsta domstolen i 

det fallet hade en mer liberal inställning till pactum turpe. Visserligen måste det otillbörliga 

syftet uppenbart framgå av grunderna för yrkandet eller av utredningen i målet, 32  men det 

anser jag vara fallet i det diskuterade kvittningsyrkandet. Det var konstaterat att ett pactum 

turpe förelåg, men Högsta domstolen avvisade alternativt ogiltigförklarade ändock inte 

talan. 

I ett rättsfall från Stockholms tingsrätt, som överklagades till Svea Hovrätt hade Tommie 

stämt in bland annat en av sina affärsbekanta vid namn Christian till Tingsrätten.33 

Christian och Tommie bedrev affärsverksamhet tillsammans i ett enkelt bolag, som gav 

god ekonomisk vinst. Vinsten användes för förvärv av aktier. Tvisten rörde bland annat 

Tommies talan om bättre rätt till aktierna. Tommie har antytt att verksamheten bestod i att 

låna ut pengar till kunder, som på grund av sina verksamheters illegala natur, hade svårt att 

låna pengar på den reguljära lånemarknaden. Detta innebar att Tommie och Christian 

kunde tillgodogöra bolaget särskilt hög ränta på det utlånade kapitalet. Om det förhöll sig 
                                                           

32 Se NJA 2002 s. 322 
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på det viset blev emellertid inte utrett, eftersom Christian aldrig bemötte påståendena i sak, 

utan enbart gjorde gällande att Tommies talan skulle avvisas, i första hand eftersom den 

grundar sig på ett påstående om en verksamhet som hade ett otillbörligt syfte – ett pactum 

turpe. Tingsrätten avvisade Tommies talan, eftersom hans talan grundade sig på ett påstått 

avtal om ett enkelt bolag med ett otillbörligt syfte och en påstådd verksamhet.  

Tingsrätten har tagit fasta på principen att följden av ett avtal som strider mot lag eller 

goda seder inte kan framtvingas på rättslig väg. I det här fallet har Stockholms tingsrätt, i 

likhet med Malmö tingsrätt, sett det som tillräckligt att den ena parten påstår att det 

förhåller sig om ett pactum turpe och har alltså inte utrett om det verkligen förhåller sig på 

det viset.  

 
I hovrätten tog emellertid Tommie tillbaka påståendet att det enkla bolaget hade sysslat 

med låneverksamhet. Hovrätten resonerade utifrån ovan nämnda prejudikat och uttalade att 

huruvida ett avtal som strider mot lag ärogiltigt, trots att detta inte angivits i lagen, beror på 

om den lagregel som överträtts bygger på sådana hänsyn som gör att en ogiltighetspåföljd 

är påkallad. Det förhållandet att ett avtal är ogiltigt behöver inte nödvändigtvis innebära att 

det helt saknar rättsverkan. Avtalets efterföljd kan inte framtvingas på rättslig väg, men om 

en prestation har skett i enlighet med ett avtal, som strider mot lag eller goda seder, saknar 

den presterande i vissa fall laglig rätt att kräva tillbaka det han utgivit. I andra fall kan dock 

en uppgörelse mellan parterna tillåtas ske i domstol. 

I frågan huruvida tingsrättens avvisning var befogad eller ej tog hovrätten fasta på 

resonemanget Högsta domstolen förde i NJA 1989 s. 768. (Se nedan under 4.3.5.1) Där 

uttalade Högsta domstolen att ett anspråk på återbetalning av vissa spelinsatser kunde 

genomdrivas med rättsliga medel, eftersom följden annars skulle bli att rättsordningen 

underlättade för den som mottagit insatser med redovisningsskyldighet att göra en helt 

omotiverad vinst genom att motsätta sig utbetalning av pengarna.  

Hovrätten konstaterade att Tommies yrkande inte gick ut på att driva in fordringar i 

anledning av lån till ockerränta utan avsåg att reglera förhållandet mellan två parter, av 

vilka den ena påstår att de har träffat avtal om att gemensamt driva verksamhet. Här blir 

därför argumenten om omotiverad vinst aktuella. Om det förhöll sig så som Tommie 

påstod, det vill säga att Tommie och Christian bedrev verksamhet gemensamt och 

                                                                                                                                                                                     
33 Mål nr Ö 8466-99 
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Tommie, på grund av verksamhetens eventuellt olagliga art, skulle vara betagen rätten att 

framställa anspråk mot Christian i syfte att reglera de ekonomiska förhållandena mellan 

dem båda, skulle Christian kunna göra en omotiverad vinst. Hovrätten ansåg inte detta vara 

meningen med upprätthållandet av principen om pactum turpe, varför Tingsrätten inte 

borde ha avvisat Tommies talan om bättre rätt till aktierna på den grunden.  

Den omotiverade vinsten hovrätten talar om skulle kunna anses vara ett exempel på något 

som strider mot goda seder. Det är ju här fråga om att någon har skördat vinning av egen 

orättsgärning. Följden av detta blir en bristande proportion mellan parternas prestationer. 

Detta är något som skulle kunna anses stå i strid med goda seder. Å andra sidan använder 

hovrätten endast detta som ett led i sin argumentation för att motivera varför en avvisning 

inte borde ha skett. Den omotiverade vinsten är ju ingen omoralisk handling i sig, utan blir 

en följd av redan utförda olagliga handlingar. Därför anser jag inte detta vara ett fullgott 

exempel på ett avtal i strid med goda seder. 

 

 
4 Avtal i strid med goda seder 

 

 

4.1 Inledning 
 

Ett avtal kan bli ogiltigt på grund av att dess innehåll strider mot lag eller goda seder. Men 

vad innebär egentligen begreppet goda seder och hur avgörs vad som är goda seder? Goda 

seder är ett föränderligt begrepp och avgörs efter samhällets moraluppfattning. Begreppet 

är inte bara föränderligt över tiden, utan även mellan olika kulturer.  

 

I alla moderna rättssytem är parternas kontraktuella frihet begränsad på ett eller annat sätt. 

Om ett avtal står i strid med vad ett samhälle skulle anse vara goda seder, menar 

Zimmermann att ett sådant avtal inte kan upprätthållas av rättsordningen. Därför innehåller 

de större europeiska kodifikationerna generalklausuler som förklarar avtal i strid med goda 

seder ogiltiga.34 Så är dock inte fallet i svensk rätt. 

 

                                                           
34 Zimmermann s. 706 
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Exempel på avtal i strid med goda seder är få i svensk rätt. De exempel som finns kommer 

dock att behandlas längre fram i detta kapitel. Först kommer emellertid en historisk utblick 

att göras, rörande synen och behandlingen av avtal i strid med goda seder.  

 

 

4.2 Goda seder genom historien 
 

Generalklausuler, som förklarar avtal i strid med lag eller goda seder ogiltiga, härstammar 

från den romerska rätten. Två texter av Gaius och Julianus är de tidigaste tecknen på vilka 

konsekvenserna blir om parterna bryter mot goda seder. ”Inget avtal existerar om ett 

omoraliskt mandat är givet”, hävdar Gaius.35  Men vad innebär goda seder? I den 

romerska rätten definierades goda seder av Papinian med en negativ definition: Contra 

bonos mores var handlingar som stod i strid med vår trohet, goda rykte och sedesamhet. 

Goda seder skulle utgå ifrån pliktkänsla, respekt för gudar, föräldrar, nära släktingar och 

skamkänsla.  

 

Under 1700- och 1800-talen blev den generella regeln att alla avtal i strid med goda seder 

skulle vara ogiltiga alltmer vedertagen. Regeln blev både en del av den franska code civil 

och den tyska BGB. I dessa kodifikationer spelar regeln en viktig roll som en av få regler 

som begränsar den kontraktuella friheten mellan parterna avseende avtalsinnehållet.36  

 

 

4.3 Goda seder i modern tid 
 

År 1975 förklarade en tysk domstol ett avtal mellan en hotellägare och ett ogift par, där 

hotellägaren hyrde ut ett rum till paret, omoraliskt och därför ogiltigt.37 Ett sådant avtal 

hade med största sannolikhet inte ansetts omoraliskt i Sverige 1975 och det hade med 

säkerhet inte ansetts omoraliskt idag varken i Tyskland eller i Sverige. I modern tid har det 

uppkommit nya moraliska dilemman. Hur ska man till exempel se på avtal om exempelvis 

organ- eller spermadonationer? Kan sådana avtal i vissa fall vara i strid med goda seder?  

 

                                                           
35 Zimmermann s. 707 
36 A.a. s. 713 f 
37 A. a. s. 715 
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Ett exempel hämtat från dansk doktrin på avtal i strid med goda seder är ett avtal, där en 

person pålägger sig otillbörliga inskränkningar i sin personliga frihet, exempelvis ett avtal 

om att rösta på ett visst politiskt parti. Ett sådant avtal strider mot goda seder och är därför 

ogiltigt.38 Svensk doktrin och svenska domstolar har dock sällan behandlat frågan om vad 

som skall anses som goda seder. Avvisning av talan på grund av ett pactum turpe  har i de 

flesta fall skett på grund av att avtalsinnehållet har stridit mot lag och inte mot goda seder. 

Nedan kommer dock de få exempel som finns i svensk praxis att presenteras och 

kommenteras.  

 

 

                                                           
38 Andersen s. 266 
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4.3.1 Prostitution 
 

Ett klassiskt exempel på pactum turpe är överenskommelse om prostitution. I ett 

uppmärksammat fall i Stockholm har frågan tagits upp huruvida en talan grundad på ett 

avtal om prostitution skall avvisas eller ej.39 En kund till en prostituerad kvinna hade 

beställt sexuella tjänster av henne för 1500 kr. Kunden dök emellertid aldrig upp till det 

avtalade mötet. Kvinnan krävde då betalning av kunden, trots att inga sexuella tjänster 

hade utförts. Eftersom kunden vägrade betala stämde kvinnan honom inför Stockholms 

tingsrätt. Tingsrätten avvisade kvinnans talan med motiveringen att ”omständigheterna 

hänför sig till ett intresse som inte omfattas av rättsordningen.” Kvinnan överklagade till 

Svea Hovrätt. Hovrätten återförvisade målet till tingsrätten och gjorde följande intressanta 

uttalande: ”Målet avser en överenskommelse som traditionellt sett anses stå i strid med 

goda seder. Det kan i och för sig sättas i fråga huruvida den i så fall kan vinna bifall. 

Omständigheterna i detta mål – som de framgår av stämningsansökan – är enligt 

hovrättens mening dock inte sådana att en domstol bör vägra att ta befattning med saken.”  

Rättegången i tingsrätten blev emellertid aldrig av, eftersom kvinnan och mannen 

förlikades. 

 

 

4.3.2 Äktenskapsförmedling 
 

Även Malmö tingsrätt har snuddat vid problemet att avgöra vad som kan anses stå i strid 

med goda seder.40 Tingsrätten avvisade där en talan, som enligt tingsrätten inte kunde 

sanktioneras av rättsordningen. Fallet handlade om ett äktenskapsförmedlingsbolag, I 

medmänniskans tjänst AB, som stämde in en av deras klienter till tingsrätten för betalning 

av fordran för utförda tjänster. Tjänsterna bestod i att ”anskaffa” klienten en utländsk 

kvinna och därigenom till exempel svara för översättning av brev mellan kvinnan och 

klienten, stå för kontakter med ambassad, konsulat och andra myndigheter som ett led i 

ingående av äktenskap och vara behjälplig med tillstånd för den utländska kvinnan att 

uppehålla sig i Sverige. Tanken var att kontakten skulle leda fram till äktenskap eller 

äktenskapsliknande samboende mellan klienten och kvinnan. Om kontakten inte utföll i 

positiv anda, utan avbröts, skulle bolaget vara behjälpligt med att skapa kontakt med en 

                                                           
39 Mål nr Ö 4392-96 
40 Mål nr T 330-98 
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annan utländsk kvinna åt klienten. För dessa tjänster begärde bolaget 21 700 kr. Klienten 

betalade emellertid inte för tjänsterna. 

 

Anledningen till att tingsrätten inte ansåg att en sådan talan kunde sanktioneras av 

rättsordningen var att avtalet inte kunde jämställas med en sedvanlig kontaktförmedling. 

Tingsrätten ansåg att ”äktenskap och samboende enligt rådande uppfattning skall grunda 

sig på ett känslomässigt engagemang.” En överenskommelse om att ingå äktenskap eller 

inleda ett samboförhållande skall, enligt tingsrätten, vara frivillig och kan bara ingås 

mellan de berörda parterna. Tingsrätten ansåg därför att ett avtal där en tredje part åtar sig 

att ”anskaffa” en hustru eller sambo var, om denna relation skulle uppkomma utan 

känslomässigt engagemang, av uppenbart otillbörlig karaktär och kunde därför inte erhålla 

rättsordningens skydd. För det fall ett äktenskap eller samboförhållande mellan klienten 

och kvinnan skulle förutsätta ett känslomässig engagemang är förutsättningarna för att 

förmedlingsuppdraget skulle kunna lyckas så beroende av tillfälliga omständigheter att det 

inte av detta skäl kan få skydd av rättsordningen.  

 

Tingsrätten talar här om en ”rådande uppfattning”. Denna uppfattning är inte lagstadgad 

utan uppfattningen tingsrätten talar om måste istället anses vara en av samhället oskriven 

moraluppfattning. Eftersom bolagets verksamhet i så pass hög grad ansågs strida emot 

denna fann tingsrätten grund för avvisning. Detta får därför tjäna som ett av få exempel i 

svensk rätt där en domstol har tagit ställning till vad som kan stå i strid med goda seder.   

 

 

4.3.3 Avtal i indirekt strid med lag 

 

I ett avtal som syftar till att kringgå lag – avtal in fraudem legis – är det inte fråga om avtal 

som direkt står i strid med lag, eftersom avtalet eller avtalsinnehållet inte är brottsligt eller 

på annat sätt olagligt. Dessa avtal kan i vissa fall ändock ses som ett pactum turpe.41 Ett 

exempel på ett sådant avtal är vissa bulvanförhållanden. I NJA 1986 s. 258 hade 

innehavaren av samtliga aktier i ett bolag i eget namn, men för bolagets räkning, köpt en 

fastighet, vilken till största del användes av bolaget. Bolagets rätt att förvärva fast egendom 

inskränktes av lag vid tiden för köpet.42 Vid köparens död uppstod tvist huruvida det var 

                                                           
41 Adlercreutz s. 289 
42 Lag (1925:219) angående förbud i vissa fall för bolag, förening och stiftelse att förvärva fast egendom eller 
gruva eller aktier i vissa bolag 
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bolaget eller dödsboet som hade bättre rätt till fastigheten. Högsta domstolen ansåg, i 

motsats till tingsrätten och hovrätten, att dödsboet hade bättre rätt. Den anförde att bolagets 

rätt att förvärva fastigheten var inskränkt genom lag och att köpet, om det hade företagits 

av bolaget, därför hade blivit ogiltigt. Att anse att bolaget hade förvärvat äganderätt till 

fastigheten genom ägarens köp, skulle därför innebära att man tillät ett kringgående av lag. 

Eftersom detta inte hade varit lagstiftarens vilja ogillade därför Högsta domstolen talan.  

 

I det här fallet anser jag en avvisning inte vara lämplig av två skäl. Dels var 

omständigheterna i målet inte helt klara, utan en utredning i målet var nödvändig och dels 

av den enkla anledningen att hovrätten hade bifallit bolagets talan. En avvisning hade 

därför inneburit att bolaget hade fått bättre rätt till fastigheten, vilket ju inte var Högsta 

domstolens vilja. 

 

Min bedömning är att ett sådant avtal står i strid med goda seder och bör därför i vissa fall 

kunna avvisas respektive ogiltighetsförklaras. Avtalen strider inte mot en lag, men man bör 

kunna se kringgående av lag som ett exempel på avtal i strid med goda seder. 

 
 
 

4.3.4 Avtal i strid med sedvanerätten 
 

Ett ytterligare, rent hypotetiskt, exempel som jag kommer att diskutera är huruvida avtal i 

strid med sedvanerätten kan anses vara ett avtal i strid med goda seder. Kan exempelvis ett 

avtal som på något sätt inskränker den ena partens rätt enligt allemansrätten vara ett avtal i 

strid med goda seder? Det är ju här inte fråga om avtal i strid med legalt förbud och inte 

heller fråga om ett avtal, som till viss del har ett  brottsligt eller olagligt innehåll. Å andra 

sidan är ju sedvanerätten gällande rätt i Sverige.43 Det känns dock främmande att påstå att 

ett avtal om att någon exempelvis inte får beträda viss mark, som han enligt allemansrätten 

har rätt till, skulle stå i strid med lag, eftersom en sådan situation väsentligt skiljer sig från 

de ovan diskuterade. Det är ju inte olagligt i den bemärkelsen som exempelvis avtal som 

leder till brott mot skattelagstiftningen är, utan skulle istället kunna ses som ett avtal i strid 

med goda seder, i likhet med ett avtal som stadgar att någon skall rösta på ett visst politiskt 

parti. Det handlar ju här om en inskränkning i den personliga friheten, som man enligt 

allemansrätten har rätt till. 
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4.3.5 Fordringar uppkomna genom spel eller vad 
 

En spelskuld eller en skuld i anledning av ett förlorat vad kan inte drivas in med rättsliga 

medel, men å andra sidan kan en redan betald spelskuld inte återkrävas av förloraren. 

Ibland lämnar doktrinen sådana ”avtal” som exempel på avtal i strid med goda seder.44 

Agell är den som främst har behandlat problematiken med spelvinster och vad, främst i en 

uppsats i Festskrift till Håkan Nial, skriven på sextiotalet. Materialet kan vid första 

anblicken tyckas vara en aning ålderdomligt, men att döma av domskälen i nyare rättsfall 

och av Agells kommentarer i en artikel publicerad på 1990-talet är hans uttalanden i 

uppsatsen till större del fortfarande aktuella. 

 
4.3.5.1 Spel 

 

Att spelvinster inte kan indrivas med rättsliga medel ligger bakom talesättet ”spelskulder är 

hedersskulder”. Regeln är inte lagfäst i Sverige, men så är fallet i många andra länder, till 

exempel Danmark, Frankrike, Tyskland och till och med England.45 Anledningarna till att 

rättsordningen inte ser det som sin uppgift att hjälpa till med indrivning av skulder 

uppkomna på grund av spel är flera. En motivering till att spel inte kan indrivas med hjälp 

av rättsordningen kan vara att spel ses som något osedligt och därför bör behandlas som ett 

egentligt pactum turpe. Spel och vad brukar omtalas i nära anslutning till rättshandlingar 

som strider mot lag eller goda seder och i vissa fall till och med anföras som ett exempel på 

handlingar i strid med goda seder.46  

 

Ett argument som anförts för att indrivning av spelvinster skall behandlas som ett pactum 

turpe är att spel saknar ett sådant nyttigt syfte som det finns anledning för samhället att 

uppmuntra. Utfallet av ett spel beror ju helt eller delvis på slumpen och ett avtal utan annat 

syfte än själva äventyrligheten bör inte grunda förpliktelser. Ett ytterligare argument som 

Agell anför är att spel och vad mellan enskilda kan ge upphov till brottsliga handlingar. 

Huruvida ett sådant argument har bärkraft idag är dock tveksamt, något som Agell 

ifrågasatte redan i sin uppsats. Vidare har det antytts, särskilt i äldre rätt, att spel kunde 

                                                                                                                                                                                     
43 Bernitz m. fl. s. 21 
44 Se exempelvis Adlercreutz s. 287 
45 Vad och spel är förbjudna i England enligt 1845 års Gaming Act. Lagstiftningen förklaras, enligt Agell, av 
engelsmännens fallenhet för vadslående. 
46 Agell s. 9 f 
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locka medborgarna att söka öka sin förmögenhet genom spel och därigenom bli obenägna 

att utföra ett allvarligt och ansträngande arbete.47  

 

Själva spelets avsaknad av nyttigt syfte gör samtidigt att det kan framstå som olämpligt att 

ålägga den förlorande parten en ekonomisk belastning till följd av slumpens inflytande. 

Om man använder sig av detta argument kan man fråga sig varför inte även betalda 

spelvinster kan återkrävas. Först då skulle ju den förlorande parten ges ett fullgott skydd. 

Agell gör vidare en åtskillnad mellan spel på kredit och spel med kontanter. Det kan finnas 

anledning att anse spel på kredit vådligare än spel om pengar som läggs på bordet, 

eftersom spelarna kan lockas göra högre och mindre genomtänkta insatser om det handlar 

om spel på kredit.48  

 

Argumenten kan sammanfattas som så att anledningen till att rättsordningen inte indriver 

spelvinster är dels för att skydda medborgarna mot spelets frestelser och dels för att spel 

kan ses som något omoraliskt, som står under domstolarnas värdighet att befatta sig med.  

 

Ett rättsfall från Högsta domstolen har aktualiserat reglerna om spel.49 Jan-Olof A 

anordnade 1980 Köpingsmästerskapen i poker, där 32 personer deltog, inklusive han själv. 

Varje spelare skulle erlägga en spelinsats om 1000 kr samt 80 kr för förtäring och 

prispokaler. Vinnaren i spelets finalomgång skulle erhålla 27 000 kr och övriga fem spelare 

i finalomgången skulle återfå sina insatser. Under spelets gång ingrep polisen och avbröt 

tävlingen. Kontanta medel om 43 000 kr beslagtogs hos Jan-Olof A, där spelinsatserna för 

30 000 kr ingick. Jan-Olof A åtalades och dömdes för dobbleri, det vill säga anordnande av 

äventyrligt spel för allmänheten. Efter beslut av länsrätten verkställde 

kronofogdemyndigheten betalningssäkring beträffande dessa kontanter. Utmätning skedde 

samtidigt för statens fordran till ett belopp om 7173 kr och senare även på ett belopp om 37 

111 kr.  

 

Rättsfallet aktualiserar dels reglerna om spel och dels den sakrättsliga frågan om rätten till 

de utmätta medlen. Om Jan-Olof A innehaft spelinsatserna med skyldighet att redovisa för 

dem, enligt lagen om redovisningsmedel, skulle pengarna kunna vara undandragna anspråk 

från hans borgenärer och skyddade mot utmätning. Ingen analys av de sakrättsliga 
                                                           

47 Agell s. 11 
48 A. a. s. 12 
49 NJA 1989 s. 768 
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spörsmålen kommer emellertid att redogöras för här, utan endast en översiktlig redogörelse 

för domskälen avseende dessa kommer att ges.  

 

Enligt Svea hovrätt hade det inte uppkommit någon redovisningsskyldighet för Jan-Olof A 

gentemot deltagarna i Köpingsmästerskapen. Dessutom framhöll hovrätten att deltagande i 

pokerspel om pengar bör inte, även om det inte skulle vara straffbart, främjas av 

rättsordningen. Något motiv till detta avståndstagande till pokerspel gav aldrig hovrätten. 

Eftersom den ansåg att redovisningsskyldighet inte hade uppkommit och det inte heller i 

övrigt hade framkommit att utmätningen var felaktig, beslutade hovrätten att utmätningen 

skulle stå fast. Två ledamöter var skiljaktiga. De ansåg att pengarna var avskilda på ett 

fullgott sätt. Frågan huruvida en domstol skulle befatta sig med tvister om spel berörde de 

inte över huvud taget. 

 

Högsta domstolen var i den sakrättsliga frågan av samma uppfattning som de skiljaktiga 

hovrättsledamöterna. Den ansåg att spelinsatserna Jan-Olof A hade i sin besittning var 

sakrättsligt skyddade för hans borgenärer, eftersom villkoren uppställda i lagen om 

redovisningsmedels andra stycke var uppfyllda.  

 

Högsta domstolen prövade sedan huruvida utmätningen likväl borde bestå till följd av 

Riksskatteverkets invändning att pokerspelet inte är förtjänt av rättsordningens skydd. Det 

är enligt Högsta domstolen sedan gammalt erkänt att spelskulder inte kan indrivas på 

rättslig väg, eftersom den som vunnit i spel inte har ansetts förtjänt av rättsordningens stöd 

för att tvinga förloraren att infria den skuld han ådragit sig genom spelet. Detta innebär 

emellertid inte att även andra typer av fordringar som uppkommit i samband med spel 

saknar rättslig giltighet. Jan-Olof A mottog ju spelinsatserna inte för sin egen räkning, men 

för att som arrangör av spelet senare utbetala dem till vinnarna. Han var alltså skyldig att 

återbetala pengarna till de personer som satsat dem. Dessa personers krav på återbetalning 

ansåg Högsta domstolen vara av sådan art att de kunnat genomdrivas med rättsliga medel. 

Om pokerspelarna inte hade haft en sådan möjlighet, skulle resultatet ha blivit att 

rättsordningen underlättade för dem, som i likhet med Jan-Olof A mottagit insatser med 

redovisningsskyldighet, att göra en helt omotiverad vinst genom att motsätta sig betalning 

av de inbetalda pengarna. Högsta domstolen ansåg det inte framstå som godtagbart att den 
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princip som hindrar indrivning av spelskulder ges en så långtgående tolkning. Av ovan 

anförda anledningar upphävde Högsta domstolen utmätningen.  

 

Av Högsta domstolens resonemang följer att regeln om att spelvinster inte är 

indrivningsbara fortfarande till viss del är tillämplig. En intressant fråga man kan ställa sig 

är hur Högsta domstolen hade resonerat om pokerspelen aldrig hade avbrutits utan spelen 

hade genomförts och vinnaren var utsedd, men Jan-Olof A hade vägrat lämna ut vinsterna 

och istället behållit pengarna. Hade en sådan fordran kunnat indrivas på rättslig väg? Av 

domskälen följer, som ovan nämnts, att deltagarnas krav på återbetalning var sådant att det 

hade kunnat genomdrivas med rättsliga medel, men eftersom det är fråga om återbetalning 

och inte utbetalning av vinstmedel får man anta att några spel aldrig i denna hypotetiska 

situation hade genomförts. Jan-Olof A hade emellertid erhållit pengarna för att som 

arrangör utbetala dem till vinnarna, men han hade inte kunnat fullgöra detta åtagande 

eftersom spelet inte kunnat slutföras. Enligt Agell ger detta intryck av att vinnarna skulle 

ha fått ett giltigt krav på utbetalning av vinstbeloppen om spelen hade kunnat avslutas.50  

 

Jag anser, i likhet med Agell, att ett giltigt krav på utbetalning antagligen hade uppkommit. 

Visserligen besvarar Högsta domstolen enbart frågan huruvida en återbetalning skulle 

kunna ske av ännu ej bekräftade vinster, men eftersom Jan-Olof A inte var den förlorande 

parten, utan endast en slags mellanman hade det varit orimligt att inte erkänna spelarnas 

krav på att utfå sina vinster. Det var ju inte Jan-Olof A som skulle ha förlorat pengarna, 

utan han innehade dem enbart med redovisningsskyldighet gentemot spelarna.  

 

En ytterligare fråga som nu uppkommer är hur en domstol hade ställt sig till kravet på 

återbetalning av insats som deltagare hade ställt om han själv hade valt att inte slutföra 

spelet. Om man enbart skulle ta hänsyn till ändamålsskälen bakom regeln att spelvinster 

inte med rättsliga medel kan drivas in, som är spelets avsaknad av nyttigt syfte samt 

önskvärdheten att en spelare skyddas mot förluster, framhåller Agell att en spelare 

oförhindrat skulle kunna avbryta pågående spel och av uppdragstagaren begära att återfå 

sin insats. Att ge en sådan återkravsrätt till den som redan förlorat skulle dock vara ett 

mycket långtgående steg, särskilt om återkravet görs när spelet avslutats och man vet vem 

som är vinnare.51  

 
                                                           

50 Agell i JT s. 630 
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I det här fallet anser jag att man inte endast kan se till ändamålsskälen bakom regeln utan 

att man istället får dra en parallell till regeln att redan betalda spelvinster inte kan 

återkrävas. I det uppställda scenariot behöver spelförlusten inte vara konstaterad, men 

genom att lämna 1000 kr till en arrangör av pokerspel anser jag att man har givit sitt 

medgivande till att någon annan skall få del av dessa pengar och att de därför bör anses 

som betalda. Å andra sidan kan man se det som om äganderätten fortfarande ligger kvar 

hos den spelare som betalt insatsen, eftersom det var konstaterat att Jan-Olof A innehade 

pengarna med redovisningsskyldighet gentemot deltagarna. Jag anser det dock lämpligare 

att i det här fallet se det som om Jan-Olof A innehade pengarna med 

redovisningsskyldighet gentemot vinnarna av spelen och inte gentemot varje deltagare för 

sig. Det blir därför, enligt min mening, vinnarna som är att anse som huvudmän enligt 

lagen om redovisningsmedel.  

 

Varken regeln om att spelvinster inte är indrivningsbara med rättsliga medel eller regeln att 

redan betalda spelvinster inte kan återkrävas är direkt tillämpliga på den uppställda 

situationen. Vill man därför finna ytterligare argument till att det diskuterade återkravet 

inte skall kunna genomföras vågar jag mig på den vanskliga uppgiften att diskutera 

begreppen rättvisa och rimlighet i det här fallet. Eftersom reglerna inte är direkt tillämpliga 

blir det inte fråga om att kringgå dem utifrån en rättvise- och rimlighetsdiskussion utan 

istället föra en argumentation kring ett problem som man med hjälp av gällande rätt inte 

kan finna en lösning på. Om problemet dras till sin spets leder situationen ovan till att en 

spelare, efter att spelen är genomförda och vinnaren är utsedd, återkräver sina pengar. 

Detta skulle framstå som ytterst orimligt och orättvist gentemot de övriga spelarna. Det får 

anses föreligga en överenskommelse spelarna emellan att pengarna efter spelets slut skall 

överlämnas till vinnarna. Deltagarna gick ju in i spelet i tron att det fanns pengar att vinna. 

Om de hade vetat att de inte skulle ha chans att vinna några pengar, eftersom spelarna 

skulle återkräva sina insatser, hade de med största sannolikhet inte spelat överhuvudtaget. 

Visserligen främjar detta ändamålsskälen bakom bestämmelserna, men jag anser att 

rättvisa och rimlighet i det här fallet väger tyngre. Spel är ju inte förbjudet enligt svensk 

lag, varför det skulle ge orimliga konsekvenser att tolka reglerna så pass långtgående. 

 

Att inte heller återkrav av redan betalda spelvinster tas upp till behandling av en domstol 

innebär inte att själva ”spelavtalet” är ogiltigt. Ogiltighet på grund av exempelvis någon av 
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ogiltighetsgrunderna i avtalslagen skulle ju leda till att prestationerna mellan parterna 

skulle återgå, men så är ju inte fallet med spelvinster, eftersom de inte kan återkrävas. En 

anledning som Agell har anfört till detta är att en förmögenhetsöverföring på grund av en 

spelvinst kan vara att jämföra med en gåva. Givaren får ju skänka bort sin egendom till 

vem han vill, men har ju inte rätt att återkräva sin gåva. Regeln om att betalda spelskulder 

inte kan återkrävas blir därför naturlig. En person kan slösa sina pengar på spel, sprit eller 

andra ting som han kanske klarade sig bättre utan, men rättsordningen kan ju inte ingripa 

för att ställa sådant till rätta.52  

 

4.3.5.2 Vadslagning 
 

Ett typiskt vad består i ett vad mellan två personer om riktigheten av ett påstående. Ett 

sådant vad behöver inte helt eller delvis bestämmas av slumpen utan kan bestå i att 

påstående står mot påstående angående en redan inträffad händelse. I engelsk rätt finns 

exempel på rättsfall om vad angående vem som vann derbyt föregående år eller huruvida 

jorden är platt. Här är det alltså fråga om rena kunskapsfrågor som går att bevisa, men ett 

vad kan också röra en ännu ej inträffad händelse där slumpen helt eller delvis bestämmer 

utfallet av vadet.  

 

Historiskt sett är reglerna om vad helt annorlunda mot reglerna om spel, där ogiltigheten 

om spelfordran torde ha en mycket stark tradition. Enligt den romerska rätten kunde en 

spelfordran i princip inte indrivas på rättslig väg. Romersk rätt gick till och med så långt att 

en betald spelskuld kunde återfordras. Ett vad ansågs däremot principiellt bindande. Denna 

inställning behölls i England ända fram till 1845 års Gaming Act, enligt vilken alla avtal 

om spel eller vad är ogiltiga. Även innan 1845 kunde dock domstolarna under särskilda 

omständigheter i det enskilda fallet åberopa ogiltighet av spel eller vad om det innebar att 

den ena parten skulle begå en brottslig eller omoralisk handling eller att det i övrigt stred 

mot ”sound policy”53.  

 

I nordisk rätt har fordringar på grund av vad behandlats på skiftande vis. I norsk rätt 

förklaras att ingen förpliktelse uppstår av vare sig spel eller vad. I dansk rätt är det däremot 
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endast fordran på grund av dobbel som ogiltigförklaras. Det är tveksamt om fordringar 

uppkomna på grund av vad kan anses giltiga i åtminstone vissa fall.54  

 

I Sverige har inställningen till fordran på grund av vad förändrats över tiden. I början av 

1700-talet var vad både förbjudna och ogiltiga, på grund av de olägenheter som kunde följa 

av vadslagning. I slutet av det seklet hävdades emellertid att ett vad ingånget mellan 

myndiga personer genom frivilliga överenskommelser inte kunde ses som otillåtna eller 

ogiltiga. På 1800-talet intogs en striktare inställning till vadslagning. Vadslagning skulle 

visserligen vara tillåtet, men en fordran kunde indrivas endast om vadet blivit satt som 

säkerhet hos tredje man. I början av 1900-talet ansåg man emellertid att vad inte var 

bindande enligt svensk rätt, en uppfattning som gäller än idag. Med andra ord är vad idag, i 

likhet med spel, oförbindande i alla de länder som här berörts. En regel om att efterföljden 

av ett vad inte kan framtvingas på rättslig väg är logisk med tanke på att den har som syfte 

att motverka samma faror som vid spel, nämligen att en förlorande part belastas till den 

vinnandes förmån utan att detta fyller något nyttigt syfte. Ett jämställande av spel och vad 

innebär dessutom att man undgår en besvärlig gränsdragning dem emellan.55 

 

4.3.5.3 Diskussion av lämpligheten av ogiltighet av spel och vad 
 

Frågan huruvida reglerna om spel och vad är rimliga eller ej är inte enkel att besvara. 

Ändamålsskälen bakom reglerna är, som ovan nämnts, spelets och vadets avsaknad av 

nyttigt syfte samt önskvärdheten att förloraren skyddas mot förluster. Frågan är dock om 

dessa skäl fortfarande är aktuella. Svenska staten bedriver ju spelverksamhet i relativt vid 

utsträckning, dels genom kasinoverksamhet och dels genom Svenska Spel. Om dessa 

ändamålsskäl fortfarande skulle ligga bakom reglerna om spel skulle ju detta innebära att 

staten bedriver sådan onyttig verksamhet, som man egentligen vill skydda medborgarna 

från. Motsägelsefullt som det verkar, är det antagligen på det viset det förhåller sig. I 

statens ögon är antagligen spel något som medborgarna helst borde undvika, men eftersom 

ett så stort intresse ändock finns för spel, är det bättre om det sker under kontrollerade 

former. På detta sätt kan man exempelvis undvika spel på kredit, vilket ses som en stor 

fara.  
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Av ändamålsskälen till reglerna kan man inte direkt utläsa att spel och vad är att se som 

något omoraliskt. Av ovan nämnda rättsfall om Köpingsmästerskapen framgår emellertid 

att spel inte anses förtjänt av rättsordningens skydd. Ordalydelsen ger, enligt min 

uppfattning, intryck av att spel av domstolen ändå ses som omoraliskt, eftersom samma 

uttryck används i samband med pactum turpe. Agell har också givit stöd åt denna 

uppfattning.56 Hans framställning är som bekant skriven på sextiotalet och inte ens då var 

det självklart att spelvinster skulle behandlas som pactum turpe. Rättsfallet är från åttiotalet 

och inga nyare finns att tillgå, varför det är långt ifrån säkert att en domstol skulle vara av 

samma uppfattning idag.  

 

Om spel ses som något omoraliskt i praxis och doktrin, hur kan då staten bedriva sådan 

omoralisk verksamhet? Häri ligger en motsägelsefullhet, som jag inte kan ge en rimlig 

förklaring på. Ett försök till förklaring är emellertid att historiskt sett har spel ansetts som 

omoraliskt i likhet med mycket annat som idag inte alls ses som omoraliskt, utan istället 

uppmuntras. Visserligen tror jag inte att staten idag vill uppmuntra spel, men tack vare att 

den till och med själv bedriver kasinon, är spel idag att se som legitimt. Farorna med spel 

är dock inte helt bortglömda, men som ovan nämnts har staten nu möjlighet att så gott det 

går kontrollera dem. Ett liknande resonemang ligger bakom statens alkoholmonopol.  

 

Den traditionella synen på spel och vad finns emellertid antagligen kvar vid 

rättstillämpningen. Praxis på området har varit i stort sett obefintlig, varför ingen vidare 

diskussion har förts om behandlingen av spelvinster. De sedan gammalt erkända reglerna 

om spel och vad är fortfarande, enligt min mening, rimliga och bör tillämpas. Skälen till att 

de bör tillämpas kan däremot inte vara desamma som de har varit historiskt sett.  

 

Vid ett vad gör en person en utfästelse till någon annan att om det förhåller sig på ett 

sådant vis som motparten har påstått skall exempelvis en viss summa pengar betalas till 

denne. På liknande sätt förhåller det sig med spel. Vid exempelvis pokerspel läggs 

antingen pengarna man spelar om på bordet eller om det handlar om spel på kredit görs en 

muntlig utfästelse om att pengarna skall betalas vid ett senare tillfälle. Dessa situationer 

går, enligt min mening, att jämställa med situationen som föreligger då ett muntligt 

gåvolöfte ges. Ett gåvolöfte kan aldrig bli bindande för givaren om inte utfästelsen gjorts i 

ett skuldebrev eller annan urkund, som överlämnats till gåvotagaren eller om utfästelsen 
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offentliggjorts.57 Dessa två möjligheter att göra ett gåvolöfte bindande för givaren kan inte 

anses vara uppfyllda i situationerna ovan, varför en utfästelse i samband med spel eller vad 

inte kan indrivas på rättslig väg.  

 

Vid utfästelser i samband med vad, då situationen ser ut som ovan beskriven, anser jag 

denna analogi till gåvolagen vara lämplig. När det däremot gäller pokerspel där insatserna 

lagts på bordet är lösningen inte lika enkel. En invändning man skulle kunna göra mot ett 

avfärdande av att ”gåvan” inte är bindande är att den redan i och med att man lägger 

insatserna på bordet är fullbordad och därför redan tillhör vinnaren. För att en gåva skall 

vara fullbordad krävs att det givna överlämnats till gåvotagaren.58 Frågan blir nu huruvida 

en gåva kan anses fullbordad i den här situationen. Pengarna har ju ännu inte överlämnats 

till vinnaren av spelet utan de finns ju bara tillgängliga för att eventuellt överlämnas vid ett 

senare tillfälle. Jag anser därför att det inte går att påstå att gåvan redan är fullbordad, 

varför omständigheterna blir desamma som de i samband med vad. Pengarna bör med 

andra ord inte kunna indrivas med rättsliga medel.  

 

En ytterligare fråga att ställa sig är vad som händer om båda deltagarna i ett vad eller spel 

gjorde en skriftlig utfästelse där de lovade att vid förlust skulle en viss summa pengar 

överlämnas till vinnaren. Om man i detta fall drar en analogi till gåvolagen skulle ju 

utfästelsen kunna vara bindande. Jag tror emellertid att en domstol, om den ställs inför en 

sådan situation, skulle använda sig av regeln att spelvinster inte med rättsliga medel är 

indrivningsbara. Svaret är dock långt ifrån självklart, varför ett prejudikat på detta område 

skulle vara intressant. 

 

 

4.4 Diskussion av begreppet goda seder 
 

Som ovan är beskrivet har den allmänna regeln om att avtal inte får stå i strid med goda 

seder existerat ända sedan den romerska rätten och är aktuell än idag. Det är bara 

innebörden av begreppet som har förändrats och med all sannolikhet kommer att fortsätta 

att förändras. Vad som ansågs osedligt i den romerska rätten behöver inte alls vara det 

idag. En del värden kan med ett naturrättsligt resonemang påstås vara beständiga. Hit hör 
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grundläggande rättigheter såsom exempelvis rätten till liv, frihet och ägande. I de flesta fall 

är emellertid sådana rättigheter lagstadgade.  

 

Vad kan då i Sverige anses som så pass osedligt att ett avtal om det inte har någon rättslig 

verkan? När det gäller avtal i strid med lag är tillämpningen mindre problematisk. Gällande 

rätt, avseende avtal i strid med lag, är visserligen, som ovan beskrivet, inte alltid lätt att 

fastställa. Än svårare är det dock att utröna vad som skall anses som osedligt. Varken i 

praxis eller doktrin ges några utförligare kriterier på vad avtal emot goda seder skall 

innehålla, utan en bedömning får göras i varje enskilt fall. De exempel på sådana avtal som 

ovan har givits är prostitution, äktenskapsförmedling samt spel och vad. 

 

I prostitutionsfallet konstaterade hovrätten att en överenskommelse om prostitution var 

emot goda seder, det vill säga ett pactum turpe. Trots detta konstaterande ansåg den dock 

inte att en avvisning kunde ske. Högsta domstolen har inte i något av de ovan presenterade 

fallen (här även inbegripet de som berör avtal i strid med lag) godkänt en avvisning. Min 

gissning blir därför att Högsta domstolen hade varit av samma uppfattning som hovrätten i 

det här fallet. Å andra sidan har det inte i något av de övriga fallen varit fråga om ett 

uttryckligt pactum turpe, som det var i det här fallet, med undantag för 1924 års fall. 

Eftersom goda seder inte på något sätt är definierade i lagtext, anser jag att domstolarna 

bör vara än mer restriktiva med avvisning av sådan talan jämfört med avvisning av talan 

som grundar sig på avtal i strid med lag. Vad som är intressant i prostitutionsfallet är att 

hovrätten gjorde den bedömningen att överenskommelsen faktiskt var emot goda seder och 

trots detta inte ansåg en avvisning vara berättigad. Detta leder mig till slutsatsen att 

avvisning av talan som grundar sig på ett avtal som står i strid med goda seder ytterst 

sällan bör ske. 
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4.4.1 Avtal i strid med goda seder som grund för avvisning 
 

För att utröna i vilka situationer en avvisning av talan som grundar sig på avtal i strid med 

goda seder kan vara på sin plats kommer jag att göra en åtskillnad mellan tre olika typer av 

brott mot goda seder och utifrån dessa bestämma huruvida avvisning är berättigad eller ej. 

 

4.4.1.1 Avtal i strid med traditionell moraluppfattning 
 

Den första typen av brott mot goda seder är den som ett samhälle finner stötande av 

tradition och rådande moraluppfattning. Inte sällan har den uppfattningen sin grund i  den 

kristna traditionen. En sådan moraluppfattning kan snabbt förändras till ett motsatt innehåll 

och varierar i många fall mellan olika grupper i samhället. Ett exempel som kan anföras till 

denna typ är synen på homosexualitet; för inte allt för många decennier sedan ansågs 

homosexualitet som något omoraliskt, emedan det idag av det svenska samhället är fullt 

acceptabelt att vara homosexuell, dock med reservation för vissa religiösa församlingars 

och vissa andra sammanslutningars åsikter.  

 

En avvisning av en talan som grundar sig på ett brott mot en moraluppfattning av denna 

första typ skulle, enligt min mening, kunna lämna plats åt ett godtycke; bedömningen kan 

variera beroende på sammansättningen i de olika domstolarna. Det bör istället lämnas åt 

lagstiftaren att avgöra vilka handlingar av den här typen som ej skall vara tillåtna. Därför 

bör en avvisning i stort sett aldrig ske.  

 

Till denna första typ av brott mot goda seder hör exempelvis prostitution, 

äktenskapsförmedling samt spel och vad. Av detta resonemang följer att Malmö tingsrätts 

avvisning i målet om äktenskapsförmedling, enligt min mening, inte var befogad. 

Avvisningen grundade sig ju på de traditionella uppfattningarna om hur ett äktenskap skall 

ingås. Det är långtifrån självklart att dessa uppfattningar är allenarådande, varför jag anser 

att tingsrätten tog sig vatten över huvud när den ansåg avtalet vara av ”uppenbart 

otillbörlig karaktär.” 

 

4.4.1.2 Avtal i strid med ett samhälles grundläggande värderingar 
 

Den andra typen av brott mot goda seder är brott mot en moraluppfattning av en mer 

grundläggande karaktär. Som ovan nämnts är sådana brott i de flesta fall i strid med lag, 
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men det finns vissa ”brott” som ändock kan höra till denna kategori. Hit hör avtal som 

strider mot de grundläggande uppfattningar som finns i ett politiskt system. Dessa 

uppfattningar är i många fall en del av grundlagen. Anledningen till att brott emot dessa 

inte faller under kategorin ”avtal i strid med lag” är att de endast indirekt strider mot lag. 

Individen innehar ju enligt grundlagen vissa friheter, men det finns inget lagstöd för att 

förbjuda individen att avtala bort dem. Jag tänker här främst på avtal som exempelvis 

inskränker individens rösträtt eller religionsfrihet. Å ena sidan kan anföras att det som inte 

är förbjudet bör vara tillåtet. Det kan tyckas att individen bör ha möjlighet att göra vad han 

vill med sina rättigheter. Å andra sidan kan hävdas att denna avtalsfrihet i vissa fall bör 

kunna inskränkas om avtalet står i strid med sådana grundläggande uppfattningar och att 

det därigenom står i strid med goda seder. Man kan som exempel tänka sig ett avtal där den 

ena parten förbinder sig att rösta på ett visst politiskt parti i ett allmänt val. Ett krav på 

fullgörelse av ett sådant avtal är att se som så pass stötande att en domstol, enligt min 

mening, bör avvisa en sådan talan. 

 

4.4.1.3 Avtal som indirekt strider mot lag 
 

Till den tredje kategorin vill jag hänföra brott som till viss del kan hävdas strida mot lag. 

Man kan alltså även här tala om indirekta brott emot lag. Hit hör exempelvis avtal in 

fraudem legis och avtal som strider mot allemansrätten. En avvisning av en talan som 

grundar sig på ett avtal, som syftar till att kringgå lag eller som strider mot sedvanerätten 

kan i vissa fall vara befogad. I vissa andra fall är det dock nödvändigt att en domstol tar 

upp fallet för behandling för att därigenom klargöra om det är fråga om ett avtal i strid med 

goda seder. 

 

4.4.1.4 Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis vill jag anföra att domstolar bör vara ytterst sparsamma med 

avvisningar av talan grundade på avtal i strid med goda seder. Avvisning bör i stort sett 

aldrig ske när det är fråga om ett avtal i strid med den traditionella moraluppfattningen. 

När det däremot gäller avtal som strider mot ett samhälles grundläggande värderingar eller 

indirekt mot lag, anser jag en avvisning i vissa fall vara befogad. 
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5 Argument för och emot avvisning  

 

 

5.1 Inledning 
 

En avvisning av ett otillbörligt avtal innebär att avtalet inte får några som helst 

rättsverkningar. Det kan varken bli fråga om påföljder för kontraktsbrott eller om 

fullgörelse av avtalet. Är en sådan frånvaro av rättsföljd nödvändig för att motverka 

överenskommelser om att begå brott eller är det orimligt att en avtalspart sanktionsfritt kan 

göra en omotiverad vinst på den andre partens bekostnad? Argument för och emot 

avvisning kommer att presenteras och diskuteras i det följande.  

 

 

5.2 Varför existerar regeln om pactum turpe? 
 

Regeln om att avtal i strid med lag eller goda seder kan ogiltigförklaras är en av många 

inskränkningar i avtalsfriheten, som har sin grund i den romerska rätten. Flera av dessa 

inskränkningar har som syfte att skydda den svagare parten. Så är emellertid inte alltid 

fallet med pactum turpe. Där är det till och med så att regeln i vissa fall har som syfte att 

skydda staten, som ju definitivt inte är i samma skyddsbehov som exempelvis en 

konsument. Jag tror emellertid inte att det är det som är tanken bakom pactum turpe, utan 

man får istället resonera som så att en domstol ju är en del av staten. Det finns därför ingen 

anledning för staten att medverka till att lura sig själv, exempelvis när det gäller 

skatteundandragande. Inte heller skall ju staten uppmuntra till brott, varför en domstol 

rimligtvis inte skall reda ut tvister rörande ett begånget brott och ersättning därför. I vissa 

fall är det emellertid fråga om skydd av den svagare avtalsparten. Hit hör flera typer av 

avtal, som enligt uttryckliga lagregler är ogiltiga, men även vissa brott emot goda seder.  

 

 

 



 41

5.3 Argument från praxis 
 

I ett nyligen avgjort rättsfall har Högsta domstolen haft att avgöra huruvida det var fråga 

om ett pactum turpe eller ej och om därför avvisning skulle ske.59 I domens domskäl 

framfördes flera intressanta argument för och emot en avvisning av talan. En privatperson, 

J.S., ingick ett avtal med ett byggbolag om uppförande av ett parhus. Hälften av 

betalningen skulle ske ”vitt” och hälften skulle ske ”svart”. Den svarta delen med en lägre 

timtaxa skulle inte inkludera mervärdesskatt. J.S. betalade hela den vita delen av 

betalningen mot faktura. Han började även betala den överenskomna svarta delen, men 

fullgjorde inte den sista betalningen. Eftersom slutbetalningen uteblev, stämde byggbolaget 

J.S. för att få ut sin kvarstående fordran.  

 

Tingsrätten berörde inte frågan om avvisning på grund av brottsligt avtalsinnehåll över 

huvud taget. Hovrätten konstaterade dock att, eftersom handlingar som innebär 

undanhållande av skatt är straffbelagda, förtjänade inte byggbolagets anspråk 

rättsordningens skydd. Avtalet var, enligt hovrätten, ogiltigt enligt allmänna 

rättsgrundsatser och avvisades därför.  

 

Högsta domstolen var oenig i sin argumentation. Föredraganden hänvisade till den danska 

doktrinen, enligt vilken det har ifrågasatts huruvida avtal ingångna i strid med mervärdes- 

och inkomstskattelagstiftning måste bli ogiltiga. Man måste dock se till det stora problem 

som svartarbete innebär för samhället. Det kan därför inte anses som godtagbart att 

allmänna domstolar används för att kräva in fordringar som grundas på avtal i vilka ett 

syfte finns att undandra det allmänna skatt. Därför ansåg föredraganden, i likhet med 

hovrätten, att överenskommelsen har varit av ett sådant slag att avtalet i den delen skulle 

anses som civilrättsligt ogiltigt.  

 

I Högsta domstolens slutliga beslut hänvisas till ett tidigare avgörande som stadgar att en 

särskild överenskommelse, som direkt syftar till att skatt skall undandras det allmänna 

genom oriktig uppgift till skattemyndigheten, anses civilrättsligt ogiltig enligt allmänna 

rättsgrundsatser. En förutsättning för att en domstol skall avvisa yrkandet är att det 

otillbörliga syftet uppenbart framgår antingen av grunderna för yrkandet eller av 

utredningen i målet.60 Rättsfallet gällde ett, av ett sågverksbolags konkursbo framställt 
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yrkande, om förpliktelse för den som köpt bolagets sågverk att fullgöra ett påstått, från 

köpeavtalet fristående, tilläggsavtal. Enligt käromålet innebar tilläggsavtalet skyldighet för 

köparen att betala kompensation till konkursboet för mervärdesskatt med anledning av 

försäljningen, trots att sågverket exporterats och försäljningen därför varit fri från 

mervärdesskatt. Vid ett bifall av käromålet skulle vissa borgenärer i sågverksbolagets 

konkurs uppnå en förmån på statens bekostnad.  Högsta domstolen ansåg emellertid inte i 

det här fallet att det otillbörliga syftet uppenbart framgick, eftersom parterna i målet påstod 

olika saker. Konkursboets talan borde därför ha prövats i sak.  

 

I 2002 års rättsfall ansåg dock domstolen att 1992 års fall inte kunde vara avgörande  för 

hur avvisningsfrågan i förevarande mål skulle behandlas. I stället får frågan om 

byggbolagets talan skulle avvisas prövas enligt de principer som kommit till uttryck i 

rättsfallet NJA 1997 s. 93 där tvisten gällde om en underentreprenör var berättigad till 

ersättning för utförda arbeten trots att han var underkastad näringsförbud vid tiden för 

dessa. Frågan huruvida byggbolagets talan skulle avvisas, eftersom den innehållit moment 

som strider mot skattelagstiftningen, skulle därför avgöras efter en analys av ”syftet med 

den lagstiftningen, behovet av en sådan påföljd för att sanktionera den och de olika 

konsekvenser som påföljden kan medföra.”  

 

Vad gäller behovet av en ytterligare sanktion av skattelagstiftningen ansåg Högsta 

domstolen i 2002 års rättsfall inte det vara nödvändigt med en sådan, eftersom 

skattelagstiftningen redan sanktioneras främst genom bestämmelser om straff och 

skattetillägg. Det var med andra ord inte av denna anledning nödvändigt att vägra part 

domstolsprövning av avtal, som innehåller bestämmelser, som syftar till att ge parterna 

möjlighet att på ett otillåtet sätt undgå beskattning.  

 

När det gäller konsekvenserna av att hela eller delar av ett avtal förvägras 

domstolsprövning på den grunden att avtalet innehåller en överenskommelse om 

skatteundandragande, tog Högsta domstolen i beaktande att en part som överväger att 

träffa avtal som leder till ett skatteundandragande måste väga in risken att han eller hon vid 

en tvist inte kan få sin sak prövad vid en allmän domstol. En sådan risk skulle kunna verka 

avskräckande för ingående av sådana avtal. Effekten av att domstolsprövning vägras ansåg 

Högsta domstolen dock bli begränsad, eftersom det redan i dag gäller att en part måste ta 

hänsyn till risken för lagföring och straff för skatteundandragande.  
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En ytterligare konsekvens av en avvisning är att detta skulle leda till en betydande 

rättsosäkerhet. Det skulle öppna möjligheter för avtalsparter, som inte vill betala för en 

prestation,  att vägra fullgöra sin del av avtalet med hänvisning till bestämmelser i avtalet 

som han påstår har tillkommit i syfte att undandra skatt.  

 

Enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (nedan kallad Europakonventionen) artikel 6 har envar rätt till 

domstolsprövning av hans eller hennes civila rättigheter. Artikeln är tillämplig under 

förutsättning att det föreligger en reell och seriös tvist mellan en enskild person och en 

annan person eller myndighet, att tvisten gäller en rättighet som har sin grund i den 

nationella rätten och att denna rättighet kan karaktäriseras som en civil rättighet.61 I detta 

fall gällde tvisten en betalning för en utförd entreprenad, vilket måste anses vara en reell 

och seriös tvist. Att betalningen delvis skulle ske svart bör inte, enligt Högsta domstolen, 

föranleda att huvudregeln i Europakonventionen om rätt till domstolsprövning frångås. 

 

Ett ytterligare argument för prövning i domstol är att skatteundandragandet därigenom blir 

känt för myndigheterna och den omtvistade transaktionen kan bli föremål för beskattning. 

Syftet med skattelagstiftningen är ju bland annat att ersättning för tjänster av ovan nämnt 

slag skall tas upp till beskattning. En prövning i domstol tjänar därför detta syfte. Högsta 

domstolen undanröjde, av ovan anförda skäl,  hovrättens avvisningsbeslut. 

 

 

                                                           
61 Danelius s. 125 
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5.4 Diskussion av argument 
 
 
5.4.1 Rättssäkerhet 

 

Det mest betydelsefulla argumentet för en prövning i domstol anser jag vara 

rättssäkerhetsargumentet. Det är i många fall oklart huruvida det handlar om ett avtal i strid 

med lag eller ej. Ifall sådana tvister i vissa fall inte ens tas upp till prövning skulle detta 

leda till en betydande rättsosäkerhet. Detta problem bör dock kunna minimeras, eftersom 

Högsta domstolen har uttalat att en avvisning endast får ske om det otillbörliga syftet 

uppenbart framgår. Detta uttalande är också en indikation på att domstolarna bör vara 

ytterst sparsamma med sina avvisningsbeslut på grund av otillbörligt avtalsinnehåll.  

 

 

5.4.2 Europakonventionen 
 

Europakonventionens artikel 6 är, enligt min mening, ett viktigt argument för en 

domstolsprövning. Som ovan beskrivits krävs det för artikelns tillämplighet att det 

föreligger en reell och seriös tvist. För att en sådan tvist skall föreligga är det inte 

nödvändigt att käranden har ett välgrundat anspråk, utan det är tillräckligt att han på 

rimliga grunder kan hävda att han har en sådan rättighet. Danelius har uttalat att det krävs 

väldigt lite för att en sådan tvist skall anses föreligga.62 I 2002 års fall ansåg sig käranden 

inte ha erhållit full betalning för utförda tjänster, vilket får anses vara en reell och seriös 

tvist. Bolaget kan ju på rimliga grunder hävda att det har rätt till betalning, eftersom ett 

avtal mellan kunden och bolaget förelåg. 

 

Vidare krävs för artikelns tillämplighet att tvisten gäller en rättighet som har sin grund i 

den nationella rätten och att denna karaktäriseras som en civil rättighet. I ovan nämnt fall 

rörde det sig om rätten till betalning enligt avtal av utförd tjänst, vilket ju har sin grund i 

svensk rätt. Uttrycket ”civil rättighet” innebär att det måste röra sig om en rättighet av 

privat natur, vilket här måste anses vara fallet.63  

 

Det finns dock situationer då artikel 6 inte är tillämplig. Hit hör fall när domstol är 

obehörig inom vissa sakområden och när praktiska hinder för prövning föreligger. Sådana 

                                                           
62 Danelius s. 126 
63 Danelius s. 129 
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hinder är exempelvis avsaknad av rättshjälp och vissa formella krav.64 Det finns emellertid 

inget undantag för artikelns tillämplighet när det gäller talan som grundas på otillbörliga 

avtal. En avvisning på en sådan grund kan därför, enligt min mening, enbart ske ifall något 

av artikelns rekvisit inte är uppfyllda. Om det exempelvis är fråga om en tvist rörande ett 

avtal där själva syftet med avtalet var att den ena parten skulle begå ett brott, som han 

skulle erhålla betalning för av den andra parten, kan denna talan avvisas, eftersom det inte 

gäller en rättighet som har sin grund i den nationella rätten. Om det däremot rör sig om en 

tvist av ovan nämnt slag anser jag av ovan anförda skäl att artikel 6 är tillämplig.  

 

 

5.4.3 Avvisning som avskräckande metod 

 

Högsta domstolen har uttalat att en avvisning av en talan som grundar sig på ett otillbörligt 

avtal kan leda till att part som överväger att utföra ett svartarbete måste väga in risken att 

inte få rättslig hjälp för indrivning av sina fordringar. Detta skulle kunna verka 

avskräckande och därigenom vara ett argument mot en prövning i domstol av sådana 

tvister. Som ovan nämnt anser dock Högsta domstolen att det redan finns ett avskräckande 

element vad gäller svartarbete, eftersom part måste ta hänsyn till risken för straff för 

skatteundandragande. Det är därför inte nödvändigt att av den anledningen avvisa talan.  

 

Jag anser dock att den avskräckande verkan som en konsekvent avvisning av sådan talan 

skulle få, skulle ge en betydande effekt. Om exempelvis en byggentreprenör är medveten 

om att kunden utan vidare kan vägra att betala för utförda tjänster och att 

byggentreprenören i den situationen inte har möjlighet att med rättsliga medel kräva 

betalning, tror jag att han i många fall skulle avstå från att ta en sådan risk. Risken för 

lagföring och straff för skatteundandragande är ju idag relativt liten, i vart fall inte 

tillräcklig, eftersom skattebrott idag är ett utbrett problem i samhället. Därför anser jag, i 

motsats till Högsta domstolen, att det finns ett ytterligare behov av sanktioner av 

skattelagstiftningen, som en avvisning i ovan diskuterat fall skulle kunna innebära.  

 

Visserligen är skattebrott ett stort problem, som till viss del skulle kunna lösas med en 

avvisning av talan som innehåller ett påstående om skatteundandragande. Trots detta anser 

jag att sådana tvister inte skall vägras rättslig prövning, utan att andra medel måste 

                                                           
64 A. a. s. 142 f 
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användas för att komma till rätta med problemet med skattebrott. Rättssäkerhetsargumentet 

väger nämligen, enligt min mening, tyngre. Alla skall ha rätt till prövning i domstol av sina 

civila rättigheter. En vägran av en sådan prövning skulle strida mot artikel 6 

Europakonventionen.  

 

 

5.4.4 Omotiverad vinst 
 

Ett ytterligare viktigt argument för en domstolsprövning av ovan diskuterade tvister är den 

bristande jämvikt i prestationer som kan uppstå om en domstol skulle vägra att ta upp en 

sådan tvist till prövning. I de flesta av de ovan diskuterade fallen hade ju svaranden inte 

fullgjort sin prestation. Jag anser det inte rimligt att en part helt utan konsekvenser kan 

göra en omotiverad vinst på den andre partens bekostnad. Att tillämpa regeln så pass 

långtgående kan inte vara tanken bakom den.  

 

Ett sådant argument är emellertid inte hållbart när det är fråga om en överenskommelse av 

sådan art att den omöjligen kan upprätthållas av rättsordningen. Jag avser här främst 

överenskommelser där syftet med avtalet och avtalet i sig är av brottslig natur, såsom 

exempelvis avtal där prestationerna består i att den ena parten skall begå ett brott och 

därför erhålla ersättning från den andra parten. Om endast den ena parten fullgjort sin 

prestation kan inte motparten kräva fullgörelse av avtalet i domstol, även om en part 

visserligen har gjort en omotiverad vinst på den andre partens bekostnad. Därför anser jag 

detta argument endast hållbart i en situation där avtalet i sig inte är av brottslig natur, utan 

där en del av det leder fram till en lagstridig handling. 
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6 Hur skall ett pactum turpe behandlas? 
 

 

6.1 Inledning 
 

Av ovan fört resonemang följer att det inte går att ställa upp någon generell regel huruvida 

ett avtal i strid med lag eller goda seder skall avvisas eller tas upp till prövning i domstol 

och där i vissa fall ogiltigförklaras. Om avtal uppenbart strider mot lag eller goda seder, 

exempelvis ett avtal om att begå mord, är det självklart att en domstol skulle avvisa en 

talan om fullgörelse av detta. I mindre självklara fall är det dock inte säkert att en 

avvisning av talan är det lämpligaste tillvägagångssättet. 

 

Avvisning av en talan som grundar sig på ett avtal i strid med lag eller goda seder innebär 

att avtalet blir ogiltigt enligt allmänna rättsgrundsatser.65 Därför går vid ett 

avvisningsbeslut ogiltighet och avvisning hand i hand, varför jag inledningsvis kommer att 

ge en översiktlig beskrivning av vad ogiltighet av ett avtal innebär. 

 

 

6.2 Allmänt om ogiltighet 
 

Vad som skall förstås med begreppet ogiltighet anges inte i lagtexten. I motiven till 

avtalslagen nämns bara att dess tredje kapitel reglerar verkningarna av vissa 

omständigheter, som har till följd att en rättshandling inte blir gällande efter sitt innehåll. I 

övrig civilrättslig lagstiftning har innebörden av ogiltighet inte närmare bestämts. Tanken 

bakom ogiltighetssanktionen brukar anses vara att parterna inte är skyldiga att fullfölja sina 

åtaganden enligt avtalet. För den händelse prestation helt eller delvis fullgjorts måste 

dessutom mottagaren av prestationen återbära vad som redan uppburits.66 

 

Ogiltigheten såsom påföljd inom förmögenhetsrätten har inte givits samma 

uppmärksamhet som skadeståndspåföljden i doktrin och praxis. När det gäller regler om 

ogiltighet är det i första hand ogiltighetskatalogen i avtalslagens tredje kapitel som de 

flesta jurister associerar till. Dessa ogiltighetsgrunder gör emellertid inte anspråk på att 

vara uttömmande. Principer om ogiltighet vid bristande rättshandlingsförmåga och 

bristande behörighet samt ogiltighet vid formfel är exempel på ytterligare 

                                                           
65 Adlercreutz s. 287 
66 Grönfors s. 177 
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ogiltighetsgrunder. En fråga som däremot ägnats mindre uppmärksamhet är frågan om 

ogiltighet på grund av att avtalet strider mot lag. Eftersom det emellertid införs alltfler 

regler om legala förbud kommer denna fråga, enligt Kleineman, att tilldra sig en ökad 

uppmärksamhet i framtiden.67  

 

 

6.3 Ogiltighet eller avvisning 
 

Enligt Malmö tingsrätt var det tillräckligt att kärandens talan grundade sig på något som 

stod i strid med lag för att en domstol skulle kunna avvisa en talan.68 I det fallet grundade 

sig ju kärandens talan på en fordran som hade uppkommit genom otillåtet 

skatteundandragande, det vill säga en brottslig verksamhet. Av NJA 1992 s. 299 

framkommer att domstol kan vägra ta befattning med ett yrkande om det otillbörliga syftet 

uppenbart framgår av grunderna för yrkandet eller av utredningen i målet. Av detta 

uttalande drar jag slutsatsen att Malmö tingsrätts avvisning var korrekt i den bemärkelsen 

att det var tillräckligt att talan grundade sig på något otillbörligt. Däremot anser jag att 

tingsrätten har gjort en för snäv bedömning av vad ett avtal får innehålla för att det skall 

kunna ligga till grund för en rättslig prövning. Här kommer återigen frågan upp vad 

egentligen ett avtal i strid med lag är. 

 

Om Malmö tingsrätt hade gått på Svea Hovrätts linje i fallet angående Tommies och 

Christians låneverksamhet, hade den rimligtvis kommit fram till att avtalet i sig inte hade 

ett otillbörligt syfte, utan att endast en viss del av det var indirekt otillbörligt. Därför hade 

talan inte avvisats. Inte heller hade avtalet i ett senare skede ogiltigförklarats. Frågan är om 

det är rimligt att kräva att det är avtalet i sig mellan parterna som skall ha ett otillbörligt 

syfte eller om det bör räcka att talan grundar sig på något, som till viss del har ett 

otillbörligt innehåll, vilket var fallet i ovan diskuterat fall från Malmö tingsrätt. Detta 

kommer att diskuteras i nästföljande kapitel. 

 

Vid en avvisning av en talan som grundar sig på ett avtal i strid med lag eller goda seder 

anses emellertid detta som ogiltigt enligt allmänna rättsgrundsatser. Det är med andra ord 

fråga om avvisning på grund av att avtalet är ogiltigt. Det är därför som det enligt 

Adlercreutz är möjligt att ta upp återgångspåföljden och andra avvecklingsfrågor i domstol. 

                                                           
67 Kleineman s. 808 
68 Mål nr T 11813-98 
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69 Den vanligaste situationen när ogiltighet beaktas ex officio är just i dessa situationer. Det 

kan dock även ske när fallet har tagits upp till prövning. 

 

Vid en domstolsprövning av ett avtal i uppenbar strid med goda seder är det emellertid 

troligt att en talan grundad på ett sådant avtal inte kan vinna bifall. Detta antydde hovrätten 

i prostitutionsfallet. 

 

Sammanfattningsvis kan följande situationer uppställas när talan grundar sig på avtal i strid 

med lag eller goda seder: 

1) Domstolen anser avtalet ogiltigt och avvisar därför talan. Ogiltigheten har beaktats ex 

officio eller på talan av part. 

2) Domstolen tar upp tvisten till prövning, beaktar frågan om ogiltighet ex officio eller på 

talan av part, bedömer att ogiltighet föreligger på grund av otillbörligt avtalsinnehåll 

och ogillar därför käromålet. 

3) Domstolen tar upp tvisten till prövning, beaktar frågan om ogiltighet ex officio eller på 

talan av part, bedömer att ogiltighet inte föreligger och bifaller eller ogillar käromålet 

av andra orsaker. 

 

Det går inte att ge ett generellt svar på vilket tillvägagångssätt som är det lämpligaste. 

Omständigheterna i varje fall måste få avgöra. Det enda fall där en avvisning säkert bör ske är 

när avtalet har ett uppenbart brottsligt syfte och innehåll. 

 

 

 

                                                           
69 Adlercreutz s. 287 
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7 Begreppet pactum turpe 
 
 

Vad är nu innebörden av begreppet pactum turpe och hur skall ett sådant behandlas av en 

domstol? Som ovan nämnt är ett pactum turpe ett avtal där part åtager sig något som 

innebär en straffbar handling eller något som uppenbart strider mot vedertagna 

moralnormer eller goda seder. Är det emellertid nödvändigt att avtalet helt och hållet har 

ett brottsligt innehåll eller räcker det med att endast en del av avtalet leder fram till en 

brottslig handling, såsom i exempelvis 2002 års rättsfall? Där var ju syftet med avtalet inte 

av brottslig natur, utan det var ju endast att utföra ett byggnadsarbete för betalning.  

 

Det enda exempel ur praxis där en talan uttryckligen har grundat sig på ett pactum turpe är 

i 1924 års rättsfall och där var avtalsinnehållet av brottslig natur. I övriga fall har inte 

pactum turpe uttryckligen diskuterats i domskälen. Detta skulle visserligen kunna ha en så 

enkel förklaring som den att domstolarna på senare år har en tendens att i mindre 

utsträckning använda sig av latinska svårbegripliga termer. Å andra sidan har ingen 

vetenskaplig undersökning gjorts av ett sådant påstående, varför dess överensstämmelse 

med verkligheten inte kan bekräftas. Begreppet pactum turpe används dock fortfarande i 

doktrinen. Den är emellertid främst avsedd att läsas av juridiskt skolade, emedan så inte 

alltid är fallet med rättsfall, vilket skulle kunna vara en förklaring till att begreppet inte 

längre används där.  

 

En rimligare förklaring anser jag istället vara att avtalen i de nyare prejudikaten inte har 

varit av sådan uppenbar brottslig natur att det har varit fråga om ett egentligt pactum turpe. 

Därför har heller inte Högsta domstolen ansett att en avvisning av en sådan talan varit 

befogad. Vi har ju sett att Högsta domstolen varit mycket restriktiv gällande sådana 

avvisningar. Underrätterna har däremot varit mer benägna till avvisning på den grunden. 

 

När det gäller avvisning av talan som grundar sig på avtal i strid med goda seder anser jag 

avvisningsfrågan inte ha ett självklart svar även om det är fråga om ett avtal vars syfte och 

innehåll står i uppenbar strid med goda seder. I prostitutionsfallet ansåg hovrätten att det 

var fråga om ett avtal i strid med goda seder. Det var inte enbart fråga om ett delvis 

”osedligt” avtal, utan avtalet i sig var, enligt hovrättens mening, i strid med goda seder. 

Trots att hovrätten inte fann en avvisning befogad drar jag slutsatsen att det var fråga om 

ett egentligt pactum turpe, även om begreppet inte användes. 
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Sammanfattningsvis anser jag att begreppet pactum turpe endast omfattar sådana avtal vars 

innehåll och syfte är av uppenbar brottslig natur eller uppenbart står i strid med goda seder. 

Hit hör avtal om prostitution eller avtal om att exempelvis begå ett brott. När det gäller 

avtal i strid med lag bör en talan grundad på ett sådant avtal i de flesta fall avvisas. När det 

däremot är fråga om ett avtal i strid med goda seder skall avvisning endast ske i vissa fall. 

(Se ovan under 4.4.1) 
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8 Slutsatser 
 

 

Av det ovan anförda drar jag slutsatsen att svensk rätt till viss del har frångått den stränga 

uppfattningen att avtal i strid med lag eller goda seder inte förtjänar rättsordningens skydd. 

Detta har framkommit i prostitutionsfallet, där hovrätten konstaterade att en talan, som 

visserligen grundas på ett avtal i strid med goda seder, ändock inte skall avvisas. Högsta 

domstolen har uttalat att om det uppenbart framgår att avtalet har ett otillbörligt syfte kan 

det avvisas. Eftersom så inte skedde i prostitutionsfallet drar jag slutsatsen att domstolar 

skall vara än mer restriktiva med avvisningsbeslut av sådan anledning när det gäller avtal i 

strid med goda seder än avtal i strid med lag. Anledningen till detta bör vara att innebörden 

av begreppet goda seder är betydligt vagare än vad innebörden av ordet lag är, vilket leder 

till större risk för godtycke vid en avvisning av en talan grundad på ett avtal i strid med 

goda seder. 

 

I de nyare rättsfallen rörande avtal i strid med lag har det inte varit fråga om avtal som 

uppenbart strider mot lag. Därför kan inget definitivt svar ges på frågan om domstolar även 

skall avvisa en talan grundad på ett avtal i strid med lag. Högsta domstolen har emellertid 

uttalat att så är möjligt om det är fråga om ett avtal i uppenbar strid med lag. Av detta drar 

jag slutsatsen att huvudsyftet med avtalet måste stå i strid med lag. Det kan med andra ord 

inte vara fråga om ett avtal där avtalet endast delvis står i strid med lag, såsom exempelvis 

vid ett avtal om hantverksarbete för svart betalning. Det måste med andra ord vara fråga 

om ett egentligt pactum turpe när det gäller avtal i strid med lag. Inte ens då är det 

emellertid säkert att en avvisning alltid sker, utan en bedömning måste ske i varje enskilt 

fall. Min åsikt är att en restriktiv tillämpning av regeln är önskvärd, främst med anledning 

av rättssäkerheten. 

 

Vidare kan konstateras att tingsrätterna i åtskilliga fall har varit mer benägna att avvisa en 

talan som de anser stå i strid med goda seder, till skillnad från Högsta domstolen. Härav 

drar jag slutsatsen att en mycket restriktiv tillämpning av regeln är nödvändig.  

 

Avslutningsvis kan anföras att ingen generell regel huruvida ett avtal i strid med lag eller 

goda seder skall avvisas eller ej kan uppställas, utan en bedömning skall ske i varje enskilt 

fall. Härav drar jag slutsaten att lagstiftarens val att inte införa en sådan generell regel är 
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rimligt och att det därför inte finns skäl att införa en sådan, vilket ju har skett i flera andra 

europeiska länder. 
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