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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Det är fastställt att stöld av kontanter utgör en sakskada och att en sådan skall ersättas av 

vållaren till skadan enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen1 (SkL).2 Men vad gäller om pengarna 

som stulits från en person, har intjänats av denne genom ett kriminellt förfarande? Skall den 

som blivit bestulen fortfarande åtnjuta en rätt att erhålla skadestånd som ersättning för sin 

förlust?  

 

I ett relativt nyligen avgjort fall, NJA 2008 s 861, hade en man blivit bestulen på en ansenlig 

summa pengar som han inbringat från ett narkotikabrott. Han krävde då tjuven på skadestånd 

för sin förlust, varvid tjuven invände att någon skadeståndsskyldighet ej förelåg på grund av 

att pengarna som stulits direkt härrörde från ett narkotikabrott. Den huvudsakliga frågan i 

målet rörde således huruvida den omständighet att pengarna härrörde från ett brott skulle leda 

till att mannens talan avvisades alternativt ogillandes. 

 

Av allmänna rättsgrundsatser inom svensk avtalsrätt framgår att en talan kan avvisas på grund 

av att ett avtal strider mot lag eller god sed. Den som tecknat det osedliga avtalet, pactum 

turpe, bedöms då ej förtjäna rättsordningens skydd.3 Man kan säga att samhället på så sätt 

visar att det inte vill beblanda sig med eller stödja kriminalitet. Frågan är dock om denna 

rättsgrundsats kan sägas ha ett vidare tillämpningsområde än just avtalsrättsliga situationer? 

Schultz har uttryckt att principen om pactum turpe ej kan överföras på skadeståndsrättens 

område, enär principen nära sammanhänger med dess avtalsrättsliga kontext.4 Pactum turpe 

betyder just osedliga avtal, vilket kan sägas indikera på att det rör sig om en avtalsrättslig 

princip. Principen rör situationer då avtalsparter medvetet ingått ett avtal med ett otillbörligt 

syfte. Det har vidare uttryckts att principen, i vart fall inte utan argumentation, kan överföras 

till ett utomobligatoriskt sammanhang.5  

 

                                                 
1 Skadeståndslag (1972:207) 
2 Se Conradi, Erland, Sakskada eller ren förmögenhetsskada?, SvJT 1986 s 169 ff., Proposition 1972:5 s 579-580, 
Kungliga majestäts proposition med förslag till skadeståndslagm.m; given Stockholms slott den 14 januari 1972, 
samt Hellner och Radetski, Skadeståndsrätt, sjunde upplagan, Norstedts juridik AB, 2006, s 103. 
3 Vilket bland annat uttalats av HD i NJA 2002 s 322. 
4 Schultz, Mårten, Brottslingar förtjänar inte skadeståndsrättens skydd, SvJT 2007, s 483. 
5 Schultz, Brottslingar förtjänar inte skadeståndsrättens skydd, s 483. 
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I det ovan nämnda målet, NJA 2008 s 861, ogillade tingsrätten den aktuella skadeståndstalan 

eftersom den ej ansåg att rättsordningen borde medverka till att den som blivit frånstulen 

pengar, som utgjorde utbyte av brott, skulle återfå det stulna. I hovrätten konstaterades att 

principen om pactum turpe ej var tillämplig på det utomobligatoriska skadeståndsanspråket, 

utan att principens tillämplighet var begränsad till avtalsrätten. I HD konstaterades dock att 

principen ej begränsade sig till avtalsrätten, utan att den var tillämplig även på otillbörliga 

utomobligatoriska skadeståndskrav. Någon uttrycklig motivering till detta stadgande angavs 

dock inte. I målet bedömdes, att omständigheten att pengarna som stulits härrörde från ett 

brott, ej utgjorde skäl att avvisa eller ogilla talan med hänsyn till principen om pactum turpe. 

 

I det förevarande fallet hade de båda förövarna dömts för sina brott men de överkomna 

pengarna hade trots allt inte förverkats, och enligt HD kunde något förverkande i efterhand 

således ej vara aktuellt. Vidare framkom inte heller i målet att någon annan person än den 

bestulne mannen skulle ha ett bättre anspråk på pengarna. HD kom således fram till att den 

bestulne mannen trots allt torde vara berättigad till skadeståndsersättning. Den utgång som 

HD valde väcker en hel del frågor enär ett bifallande till den kriminellas skadeståndstalan kan 

ses som att rättsordningen bidrar till att en denne får tillbaka utbytet av brottet. Är detta 

verkligen någonting som rättsordningen vill eller bör beblanda sig med? Frågan kan även 

ställas vilken grunden var till HD:s stadgande om att principen om pactum turpe fastslogs 

vara tillämplig på utomobligatorisk skadeståndsrätt. Detta då tidigare rätt eller rättspraxis ej 

har gett uttryck för något liknande.6 

 

HD uttryckte vidare i sina domskäl att det saknades stöd för att uppställa en generell 

undantagsregel, i vilken det skulle stadgas att otillbörliga skadeståndskrav skall undantas 

rättsordingens skydd. Frågor av detta slag skulle kunna uppstå i mycket olikartade situationer 

och det kunde enligt HD ej ses som lämpligt att frånkänna alla dessa tvister rättsordningens 

skydd. I exempelvis nu förevarande fall bedömdes det ej lämpligt att frånkänna den bestulne 

narkotikahandlaren rättsordningens skydd. Således kan man fråga sig vart gränsen går för 

bedömningen av när ett skadeståndskrav, som har samband med osedlighet, skall avvisas eller 

ogillas på grund utav detta osedliga syfte, och när det inte skall göra det.7 

                                                 
6 Jfr exempelvis hovrättens bedömning i målet, Schultz, Brottslingar förtjänar inte skadeståndsrättens skydd, s 
477 ff, Almén, Tore och Eklund, Rudolf, Lagen om avtal, nionde upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
1997, s 103, NJA 1995 s 661, NJA 1973 s 141 samt NJA 1937 s 264.  
7  Se Andersson, ”Turpösa” krav inom skadeståndsrätten – skadeståndsskyddets gräns avseende rättsstridiga 
förhållanden på skadelidandes sida, Pointlex, analys, s 1. 
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1.2 Problemformulering  

Är en princip motsvarande pactum turpe tillämplig på utomobligatoriska skadeståndskrav? 

 

Vart går gränsen för när ett skadeståndskrav, som har samband med osedlighet, skall avvisas 

eller ogillas på grund utav detta osedliga syfte, och när det inte skall göra det? 

 

Bör skadeståndslagen de lege ferenda innehålla ett stadgande om att ersättning som 

härstammar från orättfärdiga gärningar, och sedan stjäls från den som företagit den 

orättfärdiga gärningen, ej kan krävas in av denne med rättsordningens hjälp?  

 

Vad finns det för argument som talar för respektive mot en princip motsvarande pactum turpe 

inom skadeståndsrätten, och vilka effekter skulle en sådan princip kunna få? 

 

1.3 Terminologi 

För att underlätta för läsaren vid tillgodogörandet av denna uppsats, skall jag redan nu 

redogöra för en del termer och begrepp som jag kommer att använda mig av, och som det kan 

sägas råda viss förvirring kring.  

 

1.3.1 Kriminella och  brottsliga handlingar 

I Nationalencylopedin stadgas att betydelsen av ordet brottsling är en ”person som 

(vanemässigt) begår brott”, medan det med uttrycket kriminell person avses någon som ”har 

en benägenhet att begå i synnerhet grova brott, en vaneförbrytare”.8 Begreppet kriminell tycks 

således indikera på att någon sysslar med grövre brottslighet och inte sällan är återförbrytare. 

Jag kommer i min uppsats att använda mig av terminologin kriminell, utan att lägga någon 

värdering i begreppet. I min uppsats avses med kriminell, inte någon som begått särskilt grova 

brott eller är återförbrytare, utan någon som begått en kriminell handling, det vill säga en 

straffbelagd sådan, oavsett om detta skett vid ett eller flera tillfällen. I vissa fall kommer jag 

även att använda mig av termen brottsling, detta speciellt i fall då jag behandlar eller återger 

                                                 
8 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/sve/brottsling?i_h_word=brottsling, Nationalencyklopedin 2009, Ordbok, 
hämtad 2009-06-03 samt http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/kriminell, Nationalencylopedin 2009, Ordbok, 
hämtad 2009-06-03. 
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de artiklar som skrivits om NJA 2008 s 861, eftersom författarna av dessa inte sällan använt 

sig av termen brottsling.9 

 

1.3.2 ”Turpe-principen” 

I denna uppsats kommer möjligheten att tillämpa den avtalsrättsliga rättsgrundsatsen pactum 

turpe på svensk skadeståndsrätt att behandlas. Då ett förevarande avtal, pactum, ej är ett 

uppfyllbart rekvisit inom utomobligatorisk skadeståndsrätt är det möjligheten till en vidare 

tillämpning av värderingarna bakom principen om pactum turpe som jag avser att undersöka. 

Jag kommer i fortsättningen att kalla detta för en ”turpe-princip”, med vilket jag avser 

möjligheten att avvisa eller ogilla en talan med hänvisning till att den handling som utförts har 

haft samband med något otillbörligt som strider mot god moral och goda seder. Främst 

kommer fokus att ligga på kriminella handlingar.     

 

1.3.3 Rättsordningens skydd 

Inte sällan i denna uppsats kommer jag att diskutera begreppet rättsordningens skydd. Det är 

inte alltid enkelt att avgöra vad som avses med detta begrepp, då det kan ha flera olika 

betydelser. Exempelvis har en kriminell person som dömts för ett brott som huvudregel fått 

sin sak prövad i domstol och detta måste sägas innebära en typ av skydd från rättsordningen. 

Den som blir frånstulen något har rätt att med rättsordningens hjälp få sitt fall prövat, men 

denne har också rätt att, om talan bifalles, få tillbaka den stulna egendomen. Också denna 

hjälp måste sägas innefatta en sorts åtnjutande av rättsordningens skydd.  

 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av begreppet för att uttrycka båda dessa typer av 

skydd. I samband med pactum turpe kommer jag att undersöka huruvida en dylik princip 

skulle kunna överföras på skadeståndsrätten, och frågan rör då bland annat huruvida man skall 

ha rätt till en rättslig prövning. I uppsatsen måste dock även undersökas huruvida exempelvis 

narkotikahandlaren i NJA 2008 s 861, om denne får sin talan prövad, skall anses ha rätt att 

återfå de stulna narkotikapengarna, vilket även detta får sägas utgöra en form av skydd från 

vår rättsordning. I de fall då jag avser endast den ena av begreppets betydelser kommer detta 

att anges. Antingen i en not, eller, i de fall då en diskussion om begreppet fordras, i den 

löpande texten. 

                                                 
9 Se Schultz, Brottslingar förtjänar inte skadeståndsrättens skydd, Schultz, Mårten, Skadestånd contra bonus 
mores, JT 2008/09 nr 2 samt Andersson, ”Turpösa” krav inom skadeståndsrätten – skadeståndsskyddets gräns 
avseende rättsstridiga förhållanden på skadelidandes sida. 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge läsaren en grundläggande förståelse för skadeståndet som 

institut samt utreda huruvida en princip dylik pactum turpe, en turpe-princip, kan sägas vara 

tillämplig utanför avtalsrättens område. Om det skulle finnas att en turpe-princip är tillämplig 

inom svensk skadeståndsrätt syftar denna uppsats även till att klargöra när och i vilken 

omfattning en sådan princip kan sägas vara tillämplig på utomobligatorisk skadeståndsrätt. 

Jag ämnar alltså utreda vart gränsen går för när ett skadeståndskrav, som har samband med 

otillbörlighet, skall avvisas eller ogillas på grund utav detta otillbörliga samband och när det 

ej skall göras det.  

 

Uppsatsen syftar även till att undersöka synen på skadestånd där samband funnits till 

kriminella intressen i det förslag till en gemensam europeisk skadeståndslag som utvecklats, 

Principles of European Tort Law (PETL). Detta eftersom europeisk rätt i allt större mån 

påverkar vår rättsordning och den svenska utvecklingen av en turpe-princip således skulle 

kunna påverkas av utvecklingen i Europa.10 

 

Syftet med uppsatsen är vidare att utreda huruvida skadeståndslagen de lege ferenda bör 

innehålla ett stadgande om att ersättning som härstammar från orättfärdiga gärningar, och 

sedan stjäls från den som företagit den orättfärdiga gärningen, ej kan krävas in av denne med 

rättsordningens hjälp? Detta bland annat genom att studera rättspraxis rörande pactum turpe 

samt undersöka möjliga konsekvenser av ett utvidgat tillämpningsområde av principen. Om 

en turpe-princip redan bedöms existera som en allmän rättsprincip, som även omfattar den 

utomobligatoriska skadeståndsrätten, torde ett stadgande om en turpe-princip inom svensk 

skadeståndsrätt dock spela mindre roll. 

 

1.4 Metod 

Jag har använt mig av traditionell juridisk metod och sökt svar i lagtext, förarbeten, rättspraxis 

samt doktrin. På grund utav att jag har haft relativt liten ledning av lagtext har jag fått lägga 

större vikt vid studier av doktrin och rättspraxis. Till just de specifika frågeställningar som 

denna uppsats behandlar finns dock inga klara riktlinjer eller svar i doktrinen och inte heller i 

tidigare praxis. För att söka svar på mina frågeställningar har jag således, på grund av den 

                                                 
10 Schultz, Mårten, Kausalitet: studier i en skadeståndsrättslig argumentation, Jure förlag AB, Stockholm 2007, s 
225. 
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bristfälliga behandlingen i doktrin och praxis, fått studera svensk skadeståndsrätt samt den 

avtalsrättsliga principen om pactum turpe. Jag har även noggrant studerat domstolens 

bedömning i NJA 2008 s 861 samt artiklar rörande detta rättsfall. Till viss del har analys skett 

löpande i uppsatsen, för att sedan avslutas med ett mer omfattande analyskapitel, i vilket jag 

har redogjort för mina slutsatser. 

 

För att komma fram till huruvida en turpe-princip är, eller inte är, önskvärd inom 

skadeståndsrätten har jag kritiskt granskat rättsfall där pactum turpe behandlats för att försöka 

finna syften och argument bakom principens tillämpning, för att se om dessa syften skulle 

kunna tänkas vara tillämpliga även på en skadeståndsrättslig princip. I många av de rättsfall 

som behandlar pactum turpe hänvisar eller citerar domstolarna till domskäl från liknande 

rättsfall, och ett flertal domar kan således uttrycka samma sak. De rättsfall jag valt att 

behandla i denna uppsats är främst sådana som tycks ha haft en prejudicerande effekt på 

rättsutvecklingen och som inte sällan citeras till i efterkommande, liknande mål. Jag har 

således försökt fokusera på de rättsfall som oftast nämns i praxis och doktrin då pactum turpe 

diskuteras. 

  

För att ur ett lege ferenda perspektiv kunna komma fram till huruvida en turpe-princip borde 

tas in i skadeståndslagen alternativt som en skadeståndsrättslig princip i skadeståndsrätten, har 

jag undersökt möjliga konsekvenser av en turpe-princip inom utomobligatorisk 

skadeståndsrätt. Jag har även till viss del undersökt utvecklingen inom den europeiska 

skadeståndsrätten, för att kunna avgöra om en turpe-princip skulle kunna passa in i den 

framtida riktning som svensk skadeståndsrätt tycks ta. Vi kan idag inte blunda för att Sverige 

influeras och påverkas av den europeiska rätten, som allt mer går mot en unifierad 

rättsordning.11 

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer främst att behandla skadestånd som utgår för sakskador och rena 

förmögenhetsskador då det främst är dessa skador som aktualiseras i min problemställning.  

 

                                                 
11 Schultz, Kausalitet: studier i en skadeståndsrättslig argumentation, s 225. 
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Denna uppsats kommer främst att behandla svensk skadeståndsrätt och avtalsrätt. Jag har 

även i viss mån undersökt europeisk rätt, men endast i den mån det har varit nödvändigt för 

att kunna undersöka om eller hur den skulle kunna komma att influera svensk rätt. 

 

1.6 Disposition 

Inledningsvis, i kapitel 2, kommer rättsfallet NJA 2008 s 861 att beskrivas mer ingående för 

att ge läsaren en djupare förståelse för det problem som denna uppsats avser att behandla. Jag 

kommer här att redogöra för de olika instansernas bedömningar. Det som skall behandlas i 

fortsättningen av denna uppsats kommer inte sällan att hänvisa till detta rättsfall och det är 

därför av stor vikt att läsaren är väl insatt i det rättsfall som denna uppsats utgår ifrån.  

 

I kapitel 3 kommer en beskrivning av skadeståndet som institut att ges. Detta för att lägga en 

grund för läsarens fortsatta förståelse av uppsatsen. Jag kommer att beskriva vad skadestånd 

är, vilka typer av skador som ersätts och vad som krävs för att skadestånd skall utgå. Jag 

kommer även att diskutera den skadekategorisering som gjordes av HovR respektive HD i 

NJA 2008 s 861 samt om artikel 6 i den europeiska konventionen av den 4 november 1950 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 12 

(Europakonventionen) kan sägas vara förenlig med en bestämmelse om att anspråk som har 

samband med kriminalitet skall avvisas eller ogillas. I detta kapitel kommer jag även att 

beskriva vad som stadgas om otillbörliga skadeståndskrav i de förslag som utarbetats för 

eventuella framtida europeiska skadeståndsbestämmelser, PETL. Jag kommer även att ta upp 

rättsfall där skadestånd utgått trots samband med kriminell verksamhet, där ersättning har 

utgått för personskada. Jag är medveten om att personskador bedöms som extra skyddsvärda 

av rättsordningen, och att domstolarnas resonemang i dessa rättsfall således ej med 

nödvändighet kan överföras på fall som det ovan beskrivna rörande de stulna 

narkotikapengarna.13 Genom att studera dessa rättsfall tror jag dock att jag kan skapa mig en 

bild av hur domstolarna resonerat i fall där en skadeståndstalan har samband med kriminell 

verksamhet, och varför dessa rättsfall tagits upp trots detta samband. 

 

                                                 
12 Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
13 Se Kindbom, Mikael, HD ger rätt till stulna knarkpengar, Pointlex, 2008-09-02. 
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I kapitel 4 avser jag att behandla vilka de bakomliggande syftena är för skadeståndet som 

institut. Utifrån bland annat denna grund kommer jag senare i uppsatsen att undersöka 

huruvida en turpe-princip kan sägas passa in i skadeståndsrätten.  

 

I kapitel 5 kommer de förutsättningar som krävs för att skadestånd skall utgå att behandlas. 

Jag kommer bland annat att diskutera uppsåt, vårdslöshet och orsakssamband för att läsaren 

skall få en förståelse för de omständigheter som måste föreligga för att skadestånd skall kunna 

aktualiseras.  

 

Jag avser i kapitel 6 att beskriva pactum turpe och möjligheten att avvisa eller ogiltigförklara 

en talan på grund av denna rättsgrundsats. Här kommer även de processrättsliga 

förutsättningarna för att avvisa alternativt ogilla en talan kort att beskrivas. Jag kommer att gå 

igenom rättsfall där pactum turpe behandlats, för att på detta vis skapa mig en bild av hur 

domstolarna resonerat vid en tillämpning av principen.  

 

I kapitel 7 har uppsatsens förgående kapitel analyserats och jag har här försökt besvara de 

frågor som uttryckts i min problemformulering. Inledningsvis redogörs för min syn på 

rättsläget samt för rättsordningens tidigare inställning till skadeståndsanspråk som har haft 

samband med brott. Jag har sedan företagit en analys av skadeståndets syften, syften bakom 

principen om pactum turpe, samt de konsekvenser som skulle kunna följa av en turpe-princip 

inom skadeståndsrätten. Jag har även kort analyserat förenligheten mellan en turpe-princip 

inom svensk skadeståndsrätt och Europakonventionens artikel 6. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande slutsats. 
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2 NJA 2008 s 861 - Fallet med de stulna narkotikapengarna 

I NJA 2008 s 861 hade en kriminell person, R, blivit bestulen på minst 140 000 kronor av en 

annan kriminell, A. Pengarna hade förvarats i en väska i R:s lägenhet och hade intjänats av 

denne genom narkotikahandel. R hade åtalats för grovt narkotikabrott och dömts för 

detsamma. I målet uppkom frågan huruvida den omständighet, att pengarna som stulits från R 

härrörde från ett brott, skulle anses utgöra grund för avvisning eller ogillan av hans 

skadeståndstalan mot A, som stulit pengarna ifrån honom. 

 

Huvudregeln inom skadeståndsrätten är att det är den som lidit skada som anses ha 

bevisbördan för att skadevållaren varit oaktsam.14 Detta stämmer väl överens med allmänna 

straffrättsliga och civilrättsliga regler, som i huvudsak stadgar att den som påstår något skall 

bevisa det påstådda. Det kan inte sägas vara tillräckligt att motparten handlat vårdslöst eller 

ansvarslöst, utan bevisning måste förebringas som visar på att skadan orsakats av motpartens 

handlande.15 Det kan också sägas att vållande, som används som en gemensam term för 

oaktsamhet och vårdslöshet16, ofta beror av ett flertal olika beståndsdelar och att bevisbördan 

kan växla mellan parterna.17  

 

2.1 Tingsrättens bedömning 

Tingsrätten (TR) förde en kort diskussion rörande kriminellas rätt till rättsordningens skydd, 

och fann att kriminella i fall som detta ej kunde tillerkännas rättsordningens skydd. Någon 

djupare analys om vilka skäl som kunde anföras till stöd för detta konstaterande företogs ej i 

TR. TR konstaterade dock att det är den som åberopat att pengarna som stulits är resultatet av 

(inkomsten) av en kriminell gärning, som också har bevisbördan för detta. I det nu aktuella 

målet kunde R:s förklaring till hur han fått en så pass stor penningsumma i besittning ej 

bedömas som trovärdig. Bevisbördan flyttades därför över på R, som ej kunde visa att den 

penningsumma som frånstulits honom ej utgjorde utbyte av kriminell verksamhet.   

 

2.2 Hovrättens bedömning 

Hovrätten (HovR) utdömde skadestånd till R, men inte heller här fördes någon egentlig 

diskussion om kriminellas rätt till rättsordningens skydd. HovR konstaterade förefintligheten 

                                                 
14 Hellner och Radetski, Skadeståndsrätt, s. 148.  
15 Bengtsson, Bertil, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer, första upplagan, CE Fritzes AB, 1994, s 39. 
16 Hellner och Radetski, Skadeståndsrätt, s 127. 
17 Hellner och Radetski, Skadeståndsrätt, s 148. 
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av den icke lagfästa princip, som möjliggör ett avvisande eller ett ogillande av en talan i fall 

då talan baseras på ett avtal som strider mot lag och goda seder, det vill säga principen om 

pactum turpe. Då den nu aktuella tvisten ej rörde ett avtal, bedömde HovR dock denna princip 

som icke tillämpbar i målet. Deras bedömning var alltså att möjligheten att avvisa eller ogilla 

en talan med hänvisning till pactum turpe, begränsade sig just till avtalsförhållanden. 

Principen om pactum turpe kunde alltså ej ges ett bredare tillämpningsområde och appliceras 

på utomobligatoriska skadeståndsanspråk.   

 

HovR fokuserade istället på skadeståndslagens befintliga bestämmelser. Enligt 2 kap 2 § SkL 

skall den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott ersätta skadan. Förlusten av 

pengarna kategoriserades alltså som en ren förmögenhetsskada, vilket jag kommer att gå in 

närmare på i avsnitt 3.2.  

 

HovR konstaterade även att det, i svensk skadeståndsrätt, ej finns några undantag från 

bestämmelsen i 2 kap 2 § SkL i fall där den skadelidande intjänat de stulna pengarna genom 

ett kriminellt förfarande. Denna omständighet saknade således betydelse i målet. R tilldömdes 

således skadestånd för sin skada med 140 000 kronor. 

 

2.3 Högsta domstolens bedömning 

Högsta domstolen (HD) meddelade prövningstillstånd i frågan huruvida det förhållande att de 

pengar som stulits från R utgjorde utbyte av brott, kunde anses utgöra en grund för ett 

avvisande eller ogillande av R:s talan. 

 

HD inledde med att konstatera att stöld av kontanter skall anses medföra en sakskada.18 I 2 

kap 1 § SkL stadgas att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada också skall 

ersätta densamma. Detta får sägas vara huvudregeln, som HD utgår ifrån. Från denna 

utgångspunkt undersöktes sedan om undantag från stadgandet i 2 kap 1 § SkL kunde göras i 

fall då skadad egendom haft samband med kriminalitet. HD konstaterade att det finns en 

möjlighet att begränsa rätten till skadestånd i fall då den aktuella skadan drabbat ett intresse 

som ej skyddas av den i målet åsidosatta handlingsnormen, enligt den så kallade 

normskyddsläran. Detta även om förutsättningarna för att skadestånd skall utgå, det vill säga 

dem i 2 kap 1 § SkL, i sig skulle vara uppfyllda.  I nu förevarande fall konstaterade HD att 

                                                 
18 Se avsnitt 3.2. 
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skyddsnormen får sägas skydda intresset hos den som blivit bestulen på sin egendom, det vill 

säga R. Den norm som A, genom att stjäla R:s pengar, hade överträtt var straffsanktionerad 

genom brottet stöld, och den skada som åsamkats R fick således sägas omfattas av det skydd 

som normen ursprungligen var tänkt att ge. HD tycktes således mena att det i och för sig 

skulle vara möjligt att ogilla en talan genom en hänvisning till normskyddsläran, men att 

denna möjlighet ej var aktuell i detta fall eftersom stölden av R:s pengar innefattades av 

skyddsnormen.  

 

Vidare uttalade HD att det bland annat i tidigare praxis hade ansetts möjligt att väga in 

speciella förhållanden vid skadetillfället. Genom detta kunde undantag eller begränsningar 

göras ifrån rätten till skadestånd. HD nämnde i sammanhanget rättsfallen NJA 1995 s 661 och 

NJA 1973 s 141 som exempel på fall där någon skadats i anslutning till ett begånget brott, och 

på att talan då trots allt prövats av rättsordningen.19 Den fråga som behandlas i detta mål är 

dock ej densamma. I det nu aktuella fallet har en i och för sig skadegrundande handling 

samband med ett tidigare företaget brott. Tidigare praxis ger inte något stöd för att det går att 

företa ett undantag från den rätt till skadestånd som följer av allmänna skadeståndsrättsliga 

principer i svensk rätt. 20  HD konstaterade även att det skulle vara mindre lämpligt att 

formulera något generellt undantag, då det måste sägas vara mycket svårt att förutse de olika 

situationer som kan uppstå. Naturligtvis skall den rätte ägaren tillerkännas en rätt till 

ersättning för sin skada. Men i fall där något blivit stulet i flera led är det inte lika säkert att 

den som blivit bestulen på egendom, som denne själv stulit av någon i ett tidigare led, skall 

ersättas för sin förlust. HD tycks således ge uttryck för att den fråga som aktualiseras i målet 

alltid måste avgöras från fall till fall och att omständigheterna alltid måste tillåtas att spela in i 

avgörandet. HD konstaterade att ingen, förutom R, i det här fallet kunde sägas ha bättre 

anspråk på de stulna pengarna. Inte heller A kunde sägas ha en bättre rätt till pengarna än vad 

R kunde bedömas ha. Vidare konstaterade HD, och kom därmed fram till motsatt slutsats än 

vad HovR gjorde i sin bedömning, att principen, som stadgar att anspråk som strider mot lag 

eller goda sedes ej skall förtjäna rättsordningens skydd, ej kundes anses vara begränsad till 

osedliga avtal. De stadgade istället att principen även kunde få betydelse för otillbörliga 

utomobligatoriska skadeståndskrav. 

 

                                                 
19 Se avsnitt 3.4. 
20 Se även Andersson, ”Turpösa” krav inom skadeståndsrätten – skadeståndsskyddets gräns avseende rättstridiga 
förhållanden på skadelidandes sida, s 2. 
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R hade, som ovan nämnts, dömts för narkotikabrott, men något förverkande hade ändå inte 

skett. Reglerna om förverkande i 36 kap brottsbalken21 (BrB) ger rättsordningen möjlighet att 

beröva gärningsmannen den förtjänst som denne gjort på brottet. Inte sällan är just ekonomisk 

vinning en mycket stark drivkraft bakom ett brott, varför förverkandemöjligheterna kan ses 

som en viktig del av den brottsbekämpande verksamheten. Samhällets intresse av att någon 

som begått ett brott ej skall kunna behålla sin förtjänst av det fick, enligt HD, således i första 

hand anses tillgodosett genom förverkandereglerna. HD ansåg vidare, att i de fall att 

förverkande ej skett, så kunde en inskränkning i rätten till skadestånd ej utgöra en alternativ 

lösning på problematiken att en kriminell kan göra en förtjänst på ett av honom begånget 

brott.22  

 

Det hade alltså i målet ej framkommit att någon annan än R kunde anses ha bättre rätt till de 

pengar som frånstulits honom. Genom stölden ansåg således HD att R lidit en skada som gav 

honom grund för ett rättsligt anspråk gentemot A. R:s talan mot A skulle således ej avvisas 

eller ogillas med hänvisning till att pengarna som frånstulits honom utgjorde utbyte av brott. 

 

HovR:s domslut stod därmed fast. 

                                                 
21 Brottsbalk (1962:700) 
22 Schultz, Skadestånd contra bonus mores, s 468. 
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3 Skadestånd 
 
3.1 Vad är skadestånd? 

Skadestånd är en ersättning som utgår som kompensation för att en person lidit skada, som 

skall försätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som denne hade varit i om 

skadan aldrig inträffat.23 Ur ett större perspektiv har skadeståndets kompenserande funktion 

stor betydelse för ett väl fungerande samhälle. Med bland annat skadeståndets hjälp kan 

samhällets medborgare känna en trygghet i förvissningen om att de, om dem själva eller deras 

egendom skulle komma att skadas, skulle få ersättning för denna skada. En sådan känsla av 

trygghet kan bidra till att samhällets medborgare vågar ta vissa risker och därigenom 

medverka till samhällets utveckling. Exempelvis torde det främja samhällets utveckling om 

samhällsmedborgarna vågar köpa hus, köra bil, resa, med mera. 24  Denna trygghet 

kompletteras numera av ett väl utbyggt system av försäkringar. Oavsett vad vi gör i livet finns 

det alltid en risk att vi drabbas av en skada och om olyckan skulle vara framme ligger det en 

trygghet i att veta att vi ej står ensamma med all risk. Man kan således säga att samhället, med 

hjälp av skadeståndet, placerar kostnaden på olika parter.25 

 

I SkL talas det primärt om fyra olika typer av skador. Dessa är personskada, ideell skada, 

sakskada samt ren förmögenhetsskada. Då de två senaste är de mest relevanta för denna 

uppsats är det främst dessa som kommer att behandlas i det följande. 

 

3.1.1 Sakskada 

Med sakskada avses en fysisk skada på fast egendom eller lösa föremål. Det kan exempelvis 

röra sig om en sönderslagen bil, en nedbrunnen byggnad eller en skadad katt. I begreppet 

sakskada innefattas även vissa rent estetiska förändringar. Om exempelvis ett klädesplagg 

smutsats ner, kan det ju fortfarande vara helt och rent och värmande (det vill säga ha kvar de 

huvudsakliga funktionerna som tillräknas ett klädesplagg) men ändå kan smutsfläcken räknas 

som en sakskada. Så är även fallet om egendom försämras genom nedsättning i 

funktionsduglighet eller vid förlust av egendom.26  

  

                                                 
23 Hellner och Radetski, s 25. 
24 Hellner och Radetski, s 40. 
25 Hellner och Radetski, s 41. 
26 Hellner och Radetski, s 103. 
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3.1.2 Ren förmögenhetsskada 

Begreppet ren förmögenhetsskada definieras i SkL negativt och utgör enligt lagens 1 kap 2 § 

en ”sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller 

sakskada”. Det kan exempelvis handla om minskad inkomst av arbete eller ökande kostnader 

som ej efterföljs av en motsvarande nytta. Förlusten måste dock alltid ha uppkommit utan 

förmedling av person- eller sakskada.27  Gränsdragningen mellan de olika skadetyperna kan 

ofta vara problematisk, men icke desto mindre viktig, eftersom reglerna för skadeståndsansvar 

är olika för person- och sakskada respektive ren förmögenhetsskada. För att bli 

skadeståndsskyldig för ren förmögenhetsskada krävs enligt huvudregeln att skadan orsakats 

genom brott, medan person- och sakskada endast kräver uppsåt eller oaktsamhet.28 

 

3.2 Skadekategorisering i NJA 2008 s 861 

I NJA 2008 s 861 tycks domstolarna ha haft vissa svårigheter med att definiera vilken typ av 

skada som var för handen. HovR tillämpade 2 kap 2 § SkL och stadgade att det var fråga om 

en ren förmögenhetsskada, detta utan att närmare gå in på den gjorda kategoriseringen. De 

konstaterade endast att enär den rena förmögenhetsskadan var en följd av en kriminell 

handling, skulle den också ersättas. HD konstaterade istället att stöld av kontanter skall anses 

medföra en sakskada.29 I propositionen till SkL konstateras att det som skadeståndskommittén 

i första hand har ansett skall höra till kategorin sakskada är skada på fysiska föremål.  Här 

konstateras emellertid även att pengar i detta sammanhang kan utgöra sak, samt att en förlust 

av sak kan utgöra sakskada.30 Förlust av pengar torde således, precis som HD uttalat, utgöra 

en sakskada.  

 

Skillnaden mellan ansvar för sak- och ren förmögenhetsskada ligger i att det för att 

skadestånd skall utgå vid sakskada endast krävs uppsåt eller oaktsamhet, medan 

skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada inträder först då skadan vållats genom 

brott.31 I förevarande fall får sägas att typen av skada inte torde resultera i någon direkt 

skillnad, eftersom pengarna stulits från knarkhandlaren och skadan således uppkommit genom 

ett brott. Uppsåt fanns, och skadeståndsskyldighet skulle således kunna aktualiseras oavsett 

om skadan skulle kategoriseras som ren förmögenhetsskada eller sakskada. HD konstaterade 
                                                 
27 Hellner och Radetski, s 65. 
28 2 kap 2 § respektive 2 kap 1 § SkL.  
29 Genom en hänvisning till bland annat Conradi, s 169 ff., Prop 1972:5, s 579-580 och Hellner och Radetski, s 
103. 
30 Prop 1972:5 s 580. 
31 2 kap 1 § samt 2 kap 2 § SkL. 
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dock just en sakskada, och då handlingen som orsakat skadan, det vill säga stölden, föll inom 

ramen för den allmänna culparegeln, så förelåg följaktligen även en skadeståndsskyldighet. 

Detta, att en sakskada som orsakats genom stöld (som ju faller inom den allmänna 

culparegeln) också skall ersättas, kan sägas utgöra en skadeståndsrättslig grundprincip som 

HD utgår ifrån i målet.32  

 

I fall där uppsåt eller oaktsamhet förekommit, men dock ingen kriminell handling, skulle 

definitionen kunna få betydelse. Det måste därför sägas vara en viktig fråga att klargöra 

distinktionen mellan de båda, något som kan göras genom att se närmare på HD:s 

konstaterande att stöld av kontanter anses medföra en sakskada. En viktig fråga i 

sammanhanget blir att avgöra just vad som avses med uttrycket kontanter. Propositionen till 

skadeståndslagen ger oss ingen ledning i frågan. Här stadgas endast att pengar och vissa 

fordringsbevis kan utgöra lös sak. Med vissa fordringsbevis avses då speciellt sådana med 

karaktär av presentationspapper, såsom checkar och aktiekuponger.33 Enligt riksbanken avses 

med kontanter just sedlar och mynt, och vid kontant betalning slutförs betalningen då vid 

själva utväxlingen av medlen. Till kategorin kontobaserade betalningsinstrument hör 

gireringar, överföringar, korttransaktioner, checkar och postväxlar.34  

 

Enligt Schultz kan en distinktion göras mellan pengar som ännu ej blivit satta i omlopp och 

pengar som blivit så. 35 Pengar som ej satts i omlopp har ju ännu inget ekonomiskt värde, utan 

har än så länge bara värdet av pappret eller metallen som de tillverkats av. När pengarna har 

satts i omlopp, har de däremot ett värde för den som innehar dem. Precis som riksbanken 

uttalat kan en distinktion göras mellan kontanter och tillgodohavanden på ett konto. Enligt 

Schultz torde en negativ påverkan på det senare utgöra en ren förmögenhetsskada, medan 

förlust av pengar utgör en sakskada.36  

 

3.3 Europarätten och skadestånd 

Vi kan idag inte blunda för att Sverige alltmer influeras och påverkas av den europeiska rätten, 

som allt mer går mot en unifierad rättsordning.37 Europakonventionen gäller som lag i Sverige, 

                                                 
32 Se Schultz, Skadestånd contra bonus mores, s 473.  
33 Prop 1972:5 s 580. 
34 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8935, hämtad 2009-05-07. 
35 Schultz, Skadestånd contra bonus mores, s 476-479. 
36 Schultz, Skadestånd contra bonus mores, s 478. 
37 Schultz, Kausalitet: studier i en skadeståndsrättslig argumentation, s 225. 
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och det har även utarbetats förslag till gemensamma europeiska skadeståndsrättsliga regler. 38 

Schultz menar att det kan antas att europeiska domstolar i olika länder kan använda förslaget, 

PETL, som vägledande i svåra frågor. Utvecklingen inom den europeiska skadeståndsrätten 

kan således antas vara viktig i avgörandet om huruvida en turpe-princip skulle kunna passa in 

i den framtida riktning som vår skadeståndslag tycks ta sig.  

 

3.3.1 Europakonventionens artikel 6 

I Europakonventionen behandlas ett antal fri och rättigheter. Bland dessa kan särskilt nämnas 

var och ens rätt till en rättvis rättegång vid en prövning av civila rättigheter och skyldigheter, 

eller av en anklagelse mot denne för ett brott, som stadgas i konventionens artikel 6. Sverige 

ratificerade Europakonventionen 1953 och erkände då den individuella klagorätten. 39 

Europakonventionens artikel 6 är tillämplig under förutsättning att en reell och seriös tvist 

föreligger mellan en enskild och en annan person eller myndighet, att tvisten rör en rättighet 

som har sin grund i den nationella rätten och att denna rättighet kan kategoriseras som en civil 

rättighet.40 Den som har blivit anklagad för ett brott skall alltså ses som oskyldig till dess att 

motsatsen bevisats.  

 

Om en talan avvisas med hänvisning till pactum turpe prövas emellertid ej frågan om någons 

oskuld, enär den kriminelle då tidigare ingått ett avtal som stridit mot lag eller goda seder. Det 

torde således kunna ifrågasättas huruvida ett avvisande av en talan med hänvisning till pactum 

turpe är förenlig med Europakonventionens sjätte artikel. Detta eftersom principen om pactum 

turpe får sägas göra skillnad på de rättigheter som tillerkännas laglydiga medborgare 

respektive dem som ingått ett avtal som strider mot lag eller goda seder.  

 

Den rätt till domstolsprövning som artikel 6 stadgar är dock ej absolut, utan vissa 

begränsningar till rätten kan godkännas. Detta i fall då begränsningen tjänar ett legitimt 

ändamål och står i rimlig proportion till detta ändamål. Begränsningen får dock ej vara så 

långtgående att den kan sägas urholka innehållet i artikel 6.41  Om det kan motiveras att 

principen om pactum turpe tjänar ett legitimt ändamål, och att beslutet att avvisa eller ogilla 

en talan kan ses som en rimlig begränsning i förhållande till det ändamålet, torde principen 
                                                 
38  Europakonventionen samt European group on Tort Law, Principles of European Tort Law - Text and 
commentary, SpringerWienNewYork, 2005. 
39 Prop.2002/03:106, Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m., s 60. 
40  Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, tredje upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1997, s. 125. 
41 Prop.2002/03:106, s 65. 
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om pactum turpe kunna sägas överrensstämma med Europakonventionens artikel 6. Frågan är 

således om det faktum att ett avtal som strider mot lag eller goda seder har ingåtts, eller, att ett 

anspråk strider mot lag eller goda seder, kan sägas motivera att den svenska rättsordningen 

lämnar vissa personer utanför rättsordningens skydd? Detta antingen genom ett nekande till 

prövning av någons talan eller genom att denne ej tillerkänns rätten att återfå något som stulits 

ifrån denne.42 Jag kommer att återkomma till denna problematik i uppsatsens analys.  

 
 

3.3.2 Skadeståndsrättens utveckling i Europa  

I ett förslag till framtida gemensamma skadeståndsrättsliga bestämmelser, PETL, stadgas i 

artikel 2:103 ”Losses relating to activities or sources which are regarded as illegitimate cannot 

be recovered”. Detta kan närmast översättas som att skador som hänför sig till orättfärdig 

verksamhet ej kan ersättas. En princip dylik pactum turpe, men på skadeståndsrättens område, 

kan här skönjas på så sätt att skador som har samband med kriminell aktivitet ej skall ersättas. 

Syftena bakom både artikeln och principen om pactum turpe torde vara desamma, enär båda 

principerna ger uttryck för det faktum att någon som beblandat sig med otillbörlig eller 

kriminell verksamhet ej skall åtnjuta samma skydd som någon som uppträtt föredömligt. I 

PETL är det dock fråga om en skadeståndsrättslig princip då inga krav ställs på ett 

förevarande avtalsförhållande. Det kan även noteras att ingenting i artikeln tyder på att dessa 

fall skall ej skall ges rätt att tas upp till prövning i domstol på grund av det otillbörliga 

sambandet. Artikel 2:103 i PETL tycks dock gå längre än vad den svenska rätten varit beredd 

att göra och stadgandet i artikeln tycks kunna drabba kriminella hårdare än vad som idag är 

fallet i de flesta rättsordningar i Europa.43  

 

I kommentarerna till artikel 2:103 PETL stadgas att en skada, i form av exempelvis förlorad 

inkomst, skall ses som illegitim om den som förlorat inkomsten intjänat den genom ett 

kriminellt förfarande. 44  Som exempel nämns en situation där en kriminell skadas i en 

trafikolycka. Enligt PETL kan den skadade då ej kräva ersättning för den inkomst av 

kriminell verksamhet denne skulle ha haft om skadan ej inträffat. Däremot kan han 

fortfarande få ersättning för sin personskada, vilket måste sägas ha sin grund i att denna typ 

av skador är mer skyddsvärda.45  

                                                 
42 Se avsnitt 1.3.3. 
43 European group on Tort Law, s 36 samt Van Dam, Cees, European Tort Law, Oxford University press, 2006, s 
308. 
44 European group on Tort Law, s 35. 
45 European group on Tort Law, s 36. 
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I fallet med de stulna narkotikapengarna rörde frågan förlust av inkomst som redan intjänats 

genom ett kriminellt förfarande och man kan fråga sig om denna situation faller in under 

artikel 2:103 i PETL. Enligt fjärde kommentaren till artikeln måste skadan ha hänfört sig till 

en potentiellt olaglig handling eller åtminstone obehörig vinst för att skadeståndsskyldighet 

skall kunna bortfalla enligt denna artikel. Om det som skadats intjänats på olaglig väg utgår 

ingen ersättning alls. Är det istället så att det förlorade anses illegitimt intjänat på grund av att 

de strider mot god moral och goda seder eller liknande kan skadeståndsanspråket jämkas. 46 

Fallet med knarkhandlaren torde således kunna falla under artikel 2:103 PETL då skadan kan 

hänföras till en olaglig handling.  

 

Schultz har uttryckt att stadgandet i artikel 2:103 i PETL närmast ger uttryck för att 

brottslingar ej skall sägas förtjäna rättsordningens skydd.47 Jag är dock inte beredd att helt 

hålla med om att bestämmelserna ger uttryck för en sådan princip. Det handlar ju inte om att 

rättsordningen helt vill utestänga kriminella från dess skydd. De tycks tillerkänna kriminella 

personer en rätt till en rättslig prövning, men begränsa rätten till ersättning i fall då skadan har 

samband med kriminalitet. Det skulle alltså kunna sägas vara fråga om en viss inskränkning 

av rätten till rättsordningens skydd eftersom brottslingens rätt att återfå det stulna begränsas. 

Jag har svårt att se varför detta skulle vara mer radikalt än att skadestånd ibland kan jämkas i 

fall där skadelidande part varit medvållande till skadan.48 På samma sätt torde skadeståndet 

kunnas sättas ner eller helt utebli i fall där skadan har direkt samband med brott. Detta utan att 

målet behöver avvisas. De som förespråkar att kriminella ej skall förtjäna rättsordningens 

skydd skulle troligtvis hävda att det är onödigt att lägga ner pengar på att pröva ett mål, om 

ersättningen sedan ändå skall jämkas ned till ingenting. Men med hänsyn till allas rätt till en 

domstolsprövning enligt Europakonventionens artikel 6 måste dock sägas att denna kostnad, 

om den inte är alltför orimlig, torde kunna vara berättigad.  

 
3.4 Skadeståndsrätten och kriminella intressen 

För att kunna utreda rättsordningens tidigare inställning till skadeståndsfall som kan sägas ha 

samband med kriminell verksamhet, har jag studerat ett antal rättsfall där samband mellan 

skada och brott finns. Två av fallen nedan rör personskador som bedöms vara extra 

                                                 
46 European group on Tort Law, s 36.  
47 Kausalitet, s 290. 
48 Se avsnitt 5.4. 
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skyddsvärda vilket jag också kommer att ta hänsyn till i min analys av rättsfallen. Jag tror 

dock ändå att jag kan dra nytta av att studera domstolarnas resonemang i målen. 

 

Redan så tidigt som 1937 upptogs ett mål till prövning i vilket en talan hade samband med 

kriminell verksamhet. I målet, NJA 1937 s 264, där flera personer solidariskt dömts att betala 

ut ett skadestånd i anledning av ett av dem begånget brott, fastställde HD i plenum att den 

person som de facto betalat skadeståndet regressvis kunde kräva sina medbrottslingar på deras 

del av skadeståndet. Regressfordringarna hade ett direkt samband med ett begånget brott, men 

HD befattade sin ändock med målet.  

 

I NJA 1995 s 661 hade två män bestämt sig för att utföra ett rån mot en guld- och klockaffär. 

De båda männen tog sig med bil till brottsplatsen och en av dem gick in i affären, för att under 

pistolhot råna densamma. Den andra personen väntade i bilen utanför med motorn på för att 

snabbt kunna ta dem ifrån brottsplatsen då rånet var slutfört. Under rånet lyckades dock 

ägaren, med hjälp från en vän som befann sig på besök inne i affären, övermanna och avväpna 

rånaren. Affärsinnehavarens vän kom då över rånarens vapen och gick ut och sköt tre skott 

mot den person som väntade i flyktbilen. Vännen hade uppfattat situationen som att mannen i 

bilen sträckte sig efter ett vapen, och hade alltså upplevt en överhängande fara för sitt liv vid 

skottens avlossande. Trots att den skjutne mannen dömdes för försök till rån ansågs han ha 

rätt till skadestånd för de skador han tillfogats. Rätten till skadestånd jämkades dock på grund 

utav att han själv ansågs ha varit medvållande till sin skada, enligt 6 kap 1 § SkL, och ingen 

ersättning utgick till den skadade. Även om den skjutne mannen i slutändan blev utan 

ersättning för sin skada erhöll han rättsordningens skydd i bemärkelsen att han fick sin talan 

prövad, trots sitt otillbörliga handlande.49 

 

Även i NJA 1973 s 141 fördes ett liknande resonemang. En person hade obehörigen tagit sig 

in på en byggnadsplats för att urinera, och föll då ner i ett öppet hisschakt och skadades. I 

målet om skadestånd diskuterades frågan om den omständighet att han obehörigen befunnit 

sig på platsen skulle tillmätas någon, och i så fall vilken, betydelse. Den skadelidande 

tilldömdes skadestånd trots att han obehörigen tagit sig in på byggnadsområdet. Bolaget som 

ansvarade för byggnadsplatsen, som för övrigt var belägen i centrala Södertälje, hade 

nämligen inte i tillräcklig mån hindrat obehöriga från att ta sig in på området. Genom denna 

                                                 
49 Se avsnitt 1.3.3. 



 24 

vårdslöshet kunde de hållas ansvariga för den skada som de orsakat den skadelidande. Om det 

var så enkelt för den skadelidande att ta sin in på byggarbetsplatsen resonerades att även 

exempelvis lekande barn enkelt skulle kunna ta sig in på området och skadas, något som ej 

kunde accepteras. Skadeståndet jämkades dock ner till två tredjedelar, eftersom den 

skadelidande ansågs ha varit medvållande till sin skada. 

 

Schultz har gett uttryck för att dessa tre rättsfall närmast torde ge uttryck för att rättsordningen 

i realiteten skyddar brottsliga intressen.50 Han tycks mena att det i det verkliga livet inte alls 

är ovanligt att ett skadeståndsanspråk på ett eller annat sätt kan relateras till tidigare 

kriminalitet, om än mer eller mindre långt bak i tiden.51 Som exempel tar han upp ett fall där 

en person, A, köper en bil efter att ha fått skatteåterbäring. Återbäringen betalas ut, men 

anledningen till återbäringen är bland annat den att A, i sin deklaration, gjort vissa otillåtna 

avdrag. För sin skatteåterbäring införskaffar A en bil, som senare skadas. I det här fallet kan 

det då sägas att skadan på bilen kan relateras till kriminell verksamhet, om än inte direkt. Om 

rättsordningen således ställde upp en princip att de ej skulle skydda kriminellas intressen, 

torde detta innebära att bilägaren, och tillika skattebrottslingen, ej skulle få ersättning för sin 

skada på bilen.52 Frågan kan ställas huruvida det föreligger kausalitet mellan skattebrottet och 

skadan på bilen, och vilken kausalitet som skulle krävas för att rättsordningen skulle kunna 

avvisa ett skadeståndsanspråk med hänvisning till pactum turpe.53 Jag avser att återkomma till 

dessa frågor i analysen.  

  

 

 
 
 
 
 

                                                 
50 Schultz, brottslingar förtjänar inte skadeståndsrättens skydd, s 482. 
51 Schultz, brottslingar förtjänar inte skadeståndsrättens skydd, s 482. 
52 Schultz, brottslingar förtjänar inte skadeståndsrättens skydd, s 482. 
53 Begreppet kausalitet utvecklas nedan under kap 5.3. 
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4 Skadeståndets funktioner 
 

För att kunna reda ut om en turpe-princip är önskvärd inom skadeståndsrätten, krävs en 

djupare insikt i vilka skadeståndets funktioner kan sägas vara. Vilket är syftet med att 

skadestånd existerar? Vad är det som egentligen skall uppnås genom att ett skadestånd utgår, 

och varför blir skadevållaren skyldig att utge ersättning till den han skadat? 

 

4.1 Skadeståndslagens syften 

Förr i tiden sågs skadeståndet främst som en intern angelägenhet mellan skadelidande och 

skadevållande part, och skadeståndsreglerna skulle så långt som möjligt leda till rättvisa 

mellan de båda. 54  Rättvisan stod alltså i centrum för skadeståndsrättsliga bedömningar. 

Försäkringens roll var då inte så utbredd som den är idag, och hade således ej en primär roll i 

diskussionen. I början av 1920- talet bidrog dock Lundstedt till en vändning i 

skadeståndsrätten.55 Han menade att skadeståndsrätten skulle grundas på samhällsnyttan och 

avvisade tidigare resonemang om rättvisa och skuld som grund för skadeståndsrätten. 

Lundstedt menade att preventionen var skadeståndsrättens viktigaste grund, inte 

reparationen.56 Hans kritik ledde dock inte fram till några direkta reformer. 57 Runt 1950 kom 

dock Strahl med nya förslag till en reform av skadeståndsrätten, i vilka skadeståndsrätten 

skulle verka som en del av samhällsskyddet för personer som lidit person- eller sakskador. 58 

Skyddet skulle utformas i nära samarbete med socialförsäkringar och privata försäkringar, och 

trygghet för den skadelidande ansågs vara skadeståndsrättens viktigaste syfte. Med detta 

synsätt som utgångspunkt är det inte tillräckligt att utveckla skadeståndsrätten mot en skärpt 

culpabedömning eller ett strikt skadeståndsansvar. Skadeståndsansvaret skall då istället så 

långt som möjligt ersättas av försäkringar. Maximal trygghet för den skadelidande uppnås på 

så sätt genom att rätten till ersättning ej görs beroende av vållande eller de förevarande 

omständigheter som orsakat skadan. Ersättningen kan istället anpassas efter den 

skadelidandes behov. 59 Den som erhåller ersättning för sin skada ur en försäkring är ju inte 

längre i samma behov av skadeståndet, emedan skadan då är läkt.  

 

                                                 
54 Hellner och Radetski s 50. 
55 Hellner och Radetski, s 48. 
56 Lundstedt, Vilhelm, Grundlinjer i skadeståndsrätten, senare delen, band 2, Almqvist & Wiksells, 
Uppsala 1953, s 269-272. 
57 Hellner och Radetski, s 48. 
58 Hellner och Radetski, s 48. 
59 Hellner och Radetski, s 49. 
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Strahl uttryckte vidare behovet av trygghet som ett behov tillstående både skadevållande och 

skadelidande part. Ett utbyggt nät av försäkringar skulle leda till ökad trygghet även för 

skadevållaren, eftersom ansvarsförsäkringar kunde ta bort den stora ekonomiska press som 

skadeståndsskyldig part inte sällan utsätts för. 60 

 

Vilket som idag kan sägas vara skadeståndslagens viktigaste bakomliggande syfte råder det 

delade meningar om. Schultz uttrycker uppfattningen att skadeståndets viktigaste uppgift är 

att ge den skadelidande möjlighet att få ersättning från den som ansvarar för skadan.61 Han 

kan därmed ånyo sägas konstatera att skadeståndsrätt handlar om rättvisa.62 Det är alltså inte 

fråga om att den som orsakat skadan skall bestraffas, utan att den som orsakats skada skall 

ersättas av vållaren. Hellner uttrycker uppfattningen att det primära syftet med skadeståndet 

just är reparationen.63 Som ovan nämnts finns det även dem som menar att skadeståndet skall 

fungera som ett preventivt instrument för att få människor att avhålla sig från att orsaka 

skada.64 Min åsikt är att det inte är viktigt att fastställa vilket av de bakomliggande syftena 

som är det allra viktigaste, men för en djupare förståelse av skadeståndsrätten är dess olika 

syften viktiga att förstå.   

 

4.1.1 Reparation 

Reparation innebär, i skadeståndsrättsliga sammanhang, att ersättning utgår som en 

kompensation för den inträffade skadan. Den som har lidit skada erhåller ett belopp i pengar 

som skall ersätta den förlust som den skadelidande åsamkats. 65  

 

Reparationen kan delas in i två kategorier, restitution och behovstäckning. 66 Med restitution 

avses att återställa tillståndet till det som rådde före skadan, medan behovstäckning istället 

avser att ”skydda” vissa grundläggande behov, och reparationen kan då uppnås utan att 

skadan återställs till fullo. En annan viktig aspekt av reparationen, utöver de nu nämnda, är 

reparationens karaktär av gottgörelse eller upprättelse.67  

 

                                                 
60 Hellner och Radetski, s 49. 
61 Schultz, Mårten, Kritik mot kränkningsbegreppet, SvJT 2008 s 37. 
62 Schultz, Kausalitet: Studier i skadeståndsrättslig argumentation, s 101. 
63 Hellner och Radetzki, s 39. 
64 Se avsnitt 4.1. 
65 Hellner och Radetzki, s 39. 
66 Andersson, Håkan, Skyddsändamål och adekvans, Iustus förlag AB, Uppsala 1993, s. 323. 
67 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 324. 
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Vid sakskada blir det fråga om att den skadelidande erhåller ekonomisk kompensation för att 

kunna skaffa sig egendom motsvarande den som skadats. Ersättning för sakskada kan även 

erhållas för indirekta kostnader som den skadelidande åsamkats i orsak av sin skada. Om en 

skadelidande får sitt hus förstört kan han exempelvis erhålla ersättning för att han tvingats 

hyra bostad under tiden som huset återställdes. 68  

 

Vid ren förmögenhetsskada däremot är det den som, genom brott, vållat skadan som skall 

ersätta densamma.69 Stadgandet får till följd att brottsbalkens brottskatalog i princip kan läsas 

som en skriftlig uppställning över de gärningar som för med sig skadeståndsskyldighet för ren 

förmögenhetsskada.70 Nämnas kan att det i många fall kan vara tillåtet att tillfoga annan en 

ren förmögenhetsskada. Som exempel kan nämnas om ett företag konkurrerar ut en 

konkurrent, genom att använda sig av tillåtliga medel för ekonomisk konkurrens.71 

 

I sällsynta fall kan skadestånd för ren förmögenhetsskada utgå även utan stöd i lag. I NJA 

2005 s 608 uttalade HD att även om svensk rätt som huvudregel ej stadgar skadeståndsansvar 

för en utomstående tredje mans medverkan till annans avtalsbrott, om agerandet i sig inte 

aktualiserar straffansvar eller är särkilt reglerat i lag, kan sådant ändå utgå. Detta dock endast i 

kvalificerade undantagsfall då den tredje mannen med vetskap om avtalet och dess 

huvudsakliga innehåll, i samförstånd med den avtalsbrytande parten, medverkat till 

avtalsbrottet i syfte att kringgå den andra avtalspartens anspråk enligt avtalet, eller medverkat 

på något annat kvalificerat otillbörligt sätt. Tredje mannen måste även ha insett att den andra 

avtalspartens skada var en i princip oundviklig följd av avtalsbrottet. Domstolen tycktes alltså 

resonera som så att den som handlat i ond tro, eller på ett otillbörligt sätt skall kunna bli 

skadeståndsskyldig, även om lagstöd saknas för det. HD tycks således ha gjort en typ av 

ändamålsbedömning för att fånga upp de fall som ej omfattas av lagstiftningen, men som den 

ansett borde göra detta.  

 

4.1.2 Prevention 

Med prevention avses förebyggande åtgärder och är ett annat av skadeståndets syften.72 

Skadeståndet ses då som en åtgärd för att få människor att avhålla sig från att begå brott. Visst 

                                                 
68 Hellner och Radetski, s 39. 
69 2 kap 2 §, SkL. 
70 Hellner och Radetski, Skadeståndsrätten – en introduktion, s133. 
71 Hellner och Radetski, s 67. 
72 Hellner och Radetski, s 42. 
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är det möjligt att den som en gång tvingats betala skadestånd lär sig en läxa och försöker att 

undvika att göra samma misstag i framtiden och en individualpreventiv, avskräckande, effekt 

skulle då ha uppnåtts för den specifika individen.73 Men omfattar preventionen även den som 

aldrig fått betala ett skadestånd?  

 

Skadeståndets effekt av preventivt medel skulle onekligen bli mer omfattande om 

allmänheten, som kollektiv, undvek handlingar med eventuell skadeståndsskyldighet som 

följd. Vi talar då istället om en allmänpreventiv effekt.74 Den allmänpreventiva effekten tar 

sig dock inte endast uttryck i att allmänheten som kollektiv avskräcks från att begå brott utan 

skadeståndet kan även ses som ett moralbildande instrument, som inbringar människor i en 

förvissning om att det är deras plikt att avhålla sig från att orsaka skador.75  

 

En annan form av prevention som inte sällan diskuteras i skadeståndsrättsliga sammanhang är 

den ekonomiska preventionen som handlar om att skadeståndsreglerna kan sägas skapa 

ekonomiska motiv att undvika skador. Som exempel kan nämnas en ung man som överväger 

att införskaffa sin första motorcykel. På grund av de extremt höga försäkringskostnaderna gör 

han istället valet att fortsätta cykla till och från jobbet. Den unge mannen kan då, genom den 

ekonomiska preventionen, sägas ha påverkats att ej riskera att orsaka skador i trafiken med 

hjälp av sin motorcykel. Detta eftersom det kostade för mycket att ta dessa risker.76   

 

Som nämnts tidigare är Lundstedt en av dem som hävdat att skadeståndets preventiva 

funktion också är dess viktigaste.77 Han menade att vårdslösa handlingar skulle bli vanligare 

om skadeståndsskyldighet ej var en följd av dem. Han hävdade vidare att 

skadeståndsskyldighet oavsett vållande skulle ha en extra stark preventiv effekt. Den som 

riskerar att bli skadeståndsskyldig, trots att han iakttagit stor försiktighet, torde ha starkast 

skäl att vara försiktig.78  

 

                                                 
73 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s 327. 
74 Hellner och Radetski, s 42. 
75 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s 327. 
76 Hellner och Radetski, s 45. 
77 Se avsnitt 4.1 ovan. 
78 Hellner och Radetski, s 42. 
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5 Förutsättningar för skadeståndet 
 

Enligt 2 kap 1 § SkL, skall den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller 

sakskada, ersätta skadan. Det alltså fråga om tre rekvisit som skall vara uppfyllda för att 

skadeståndsskyldighet skall inträda. Det första är att en skada skall ha vållats. Utan skada blir 

det onekligen svårt att veta vad som skall ersättas. Skadan skall också vara vållad på person 

eller sak.79 Rena förmögenhetsskador behandlas sedan separat i 2 kap 2 § SkL. Det tredje 

rekvisitet är att skadevållaren skall ha varit uppsåtlig eller vårdslös i sitt vållande. Tilläggas 

kan att den som skadar sin egen egendom sällan blir ersättningsskyldig. Detta alldeles oavsett 

om han har varit uppsåtlig eller vårdslös i sitt handlande. Som ett fjärde rekvisit kan därför 

tilläggas att egendomen som skall ha skadats skall tillhöra annan än skadevållaren. Detsamma 

gäller om man tillfogar sig själv fysisk skada, skadeståndsskyldighet utgår endast om den 

skada man vållat har träffat någon annan än skadevållaren själv.80  

 

Det finns dock vissa undantag. Om man exempelvis bygger om sitt hus i strid med 

förevarande anvisningar kring hur en ombyggnad skall gå till, och huset är K-märkt, kan man 

tilldömas vite eller böter enligt 3 kap 16-19 §§ lag om kulturminnen m.m. 81  Den som 

exempelvis ingått ett avtal om att hyra ut sin fritidsbåt under en sommarvecka kan även bli 

ersättningsskyldig till den som skall hyra båten om båten skulle förstöras innan hyresperioden 

påbörjats, om parterna kommit överens om en sådan ordning. Han blir ju dock ej 

ersättningsskyldig gentemot sig själv för skadorna som han åsamkat på sin egen båt. 

Huvudregeln är således att den som skadar sin egen egendom ej blir ersättningsskyldig för 

skadan. 

 

5.1 Uppsåt 

Ersättningsskyldighet vid person- eller sakskada förutsätter, som vi ovan nämnt, att 

skadevållaren handlat med uppsåt eller vårdslöshet. Att en handling företagits uppsåtligen 

innebär att den som utfört gärningen under genomförandet förstått innebörden av den otillåtna 

handlingens utförande och vilka följder som handlingen skulle kunna leda till, men ändå valt 

                                                 
79 2 kap 1 § SkL. 
80 Hellner och Radetski, s 108. 
81 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 
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att företa den.82 Detta kan även uttryckas som så att gärningsmannen skall ha utfört den 

kriminella handlingen med vett och vilja.83 Det krävs dock inte att gärningsmannen insåg att 

handlingen som han utförde var av kriminell art för att handlingen skall ses som uppsåtlig.  

 

Vid person- eller sakskada krävs ej att uppsåt föreligger för att skadeståndsskyldighet skall 

uppstå. Det räcker med att skadevållaren varit oaktsam, vårdslös eller försumlig.84 Dessa tre 

termer används inom svensk skadeståndsrätt närmast som synonymer, med vissa undantag för 

exempelvis grov vårdslöshet, där termen vårdslös är den som bör brukas.85 

 

5.2 Vårdslöshet 

För att ersättningsskyldighet skall inträda för person- eller sakskada krävs att skadevållaren, i 

vart fall, varit vårdslös i sitt vållande. Så vad betyder då detta? Att vara vårdslös innebär att 

man ej bryr sig om att ägna nödvändig behandling eller uppmärksamhet åt någon eller 

något.86 För att kunna avgöra frågan om någon varit vårdslös eller oaktsam, eller, enligt det 

latinska begreppet, culpös, bör man alltså ställa sig frågan om skadevållaren borde ha handlat 

på något annat sätt? Men hur skall vi kunna avgöra vad som är just nödvändig 

uppmärksamhet, eller om skadevållaren verkligen handlat på det för situationen bästa sättet?  

 

I svensk rätt har sedan länge utgåtts ifrån en aktsamhetsnorm som uppställts genom en 

jämförelse med den gode familjefadern, ”bonus pater familias”. Normalt aktsam är alltså den 

som iakttar samma aktsamhet som skulle ha visats av den gode familjefadern. Genom denna 

jämförelse skapades en aktsamhetsstandard, som på ett lättillgängligt sätt gick att tillämpa på 

ett varierat spektrum av situationer. Idag sker endast en del av culpabedömningen genom en 

jämförelse med aktsamhetsnormen, och ”bonus pater familias” lever främst kvar som ett 

talesätt.87  

 

Förklaringen av vårdslöst handlande får sägas vara otydlig och varken skadeståndslagen eller 

dess proposition ger någon tydlig förklaring av begreppet. I propositionen till 

skadeståndslagen stadgas att ”culparegeln själv inte ger någon anvisning om vilka 
                                                 
82 Heuman, Lars, Process- och Straffrätt för juridisk översiktskurs, tjugoandra upplagan, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2009, s 103-104 samt Leijonhufvud, Madeleine och Wennberg, Suzanne, Brott och straff i affärslivet, 
en lärobok för ekonomer, andra upplagan, Iustus Förlag AB, Uppsala 2004, s 16. 
83Prop.1993/94:130, Ändringar i brottsbalken m.m. (Ansvarsfrihetsgrunder m.m.) s 21. 
84 Hellner och Radetski, s. 124. 
85 Hellner och Radetski, s 127. 
86 Bengtsson, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer, s. 15. 
87 Hellner och Radetski, s. 128-129. 
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aktsamhetsnormer man skall bygga på vid regelns tillämpning” 88  och att rättsbildningen 

således överlämnats åt domstolarna. I propositionen nämns vidare att det i princip är allmänt 

vedertagna handlingsmönster i samhället som läggs till grund för aktsamhetsnormen, men det 

konstateras även att kraven skärps avsevärt vid verksamheter förenade med påtagliga 

skaderisker.89 Idag sker emellertid endast en begränsad del av culpabedömningen med hänsyn 

till sedvänjan och den aktsamhet som normalt skall sägas iakttas. Istället får lagstadganden, 

föreskrifter och prejudikat inte sällan företräde framför sedvänjan. I svårbedömda fall 

utelämnas domstolarna till skönsmässiga bedömningar, varvid en detaljerad analys i det 

specifika fallet måste företas.90 

 

Vidare förutsätter skadeståndsansvar enligt culparegeln i regel en positiv handling, men i 

undantagsfall kan även culpös underlåtenhet leda till ansvar. Om någon exempelvis underlåtit 

att följa en författningsmässig föreskrift vilken föreskriver en skyldighet att utföra en bestämd 

skadeförebyggande handling, kan skadeståndsansvar likväl inträda.91 

 

5.3 Orsaksförhållandet 

För skadeståndsskyldighet krävs enligt huvudregeln att någon uppsåtligen eller av vårdslöshet 

vållat en skada. 92  Men det finns också ett krav på orsakssamband mellan skadegörande 

handling och den uppkomna skadan. För att bättre förstå begreppet orsakssamband kan 

begreppet exemplifieras med hjälp av ett nyligen uppmärksammat fall i England. Vid en 

demonstration vid ett G 20 möte i London under våren 2009 knuffades en demonstrant omkull 

av en polis. Demonstranten avled strax efter demonstrationen av en hjärtinfarkt, och frågan 

kan ställas huruvida det förelåg ett orsakssamband mellan knuffen och hjärtinfarkten. Hade 

det faktum att demonstranten knuffats något samband med att denne senare drabbades av en 

hjärtinfarkt och dog?  

 

I många fall är det enkelt att fastställa att en specifik handling orsakat en viss skada. Om 

exempelvis en person, A, misshandlar en annan person, B, är det sällan svårt att avgöra att det 

var just A: s misshandel som ledde till dennes skador. Om det kan fastställas att skadan ej 

skulle ha inträffat om den skadegörande handlingen ej hade företagits, torde orsakssambandet, 

                                                 
88 Prop 1972:5 s 21. 
89 Prop 1972:5 s 21. 
90 Hellner och Radetski, s. 129. 
91 Prop 1972:5 s 21. 
92 SkL 2:1  
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det vill säga kausaliteten, vara klar.93 Ett dylikt fastställande är dock inte tillräckligt. 94 För att 

skadeståndsansvar skall inträda krävs nämligen att det föreligger ett speciellt samband mellan 

den skadegörande handlingen, eller underlåtenheten, och den orsakade skadan. Inte sällan 

talas om ett krav på adekvat kausalitet, innebärande att en skada, för en person med kännedom 

om alla föreliggande omständigheter, framstått som beräknelig, och som en i viss mån logisk 

följd av det skadegörande beteendet.95  För att exempelvis culpaansvar skall inträda krävs att 

det är just det culpösa handlandet som orsakat den vållade skadan. 96  Det är således ej 

tillräckligt att konstatera att skadan ej skulle ha inträffat om den skadegörande handlingen ej 

företagits, det vill säga en förevarande logisk kausalitet. Ett sådant resonemang skulle kunna 

leda till att kretsen av skadelidande skulle kunna bli oförutsebart stor. För att skadestånd skall 

utgå krävs att man lidit en direkt skada till följd av skadevållarens handlande.97 I fallet med 

demonstranten måste det sägas vara alltför svårt att avgöra vilken betydelse polismannens 

knuff hade för demonstrantens insjuknande. Det kan omöjligen fastställas att denne inte skulle 

ha fått en hjärtinfarkt samma dag ändå, alldeles oavsett polismannens knuff. 

 

Som konstaterats kan alltså kravet på orsakssamband sägas vara svävande formulerat. 98 

Traditionellt sett har det diskuteras i termerna tillräcklig eller nödvändig betingelse. Med 

tillräcklig betingelse avses då ”att den förra händelsen enligt naturens och samhällets ordning 

leder till den andra”99, medan det med nödvändig betingelse avses att den senare händelsen ej 

skulle ha inträffat utan den förra.100 Om jag släpper ett äpple i luften, kommer det som en klar 

och naturlig följd av mitt handlande att falla till marken, det är således fråga om en tillräcklig 

betingelse. Vidare hade äpplet ej fallit till marken och skadats med mindre än att jag släppt 

det i luften, mitt handlande var således en nödvändig betingelse för skadan. I sin avhandling 

har Schultz uttalat att svensk rättsvetenskap idag alltmer distanserat sig ifrån begreppet 

nödvändig betingelse, och att innebörden av orsakskravet idag får sägas vara oklar. 101 Han 

beskriver också orsakskravet som skadeståndsrättens mest grundläggande förutsättning, 

                                                 
93 Hellner och Radetski, s 196. 
94 Prop 1972:5 s 22. 
95 Prop 1972:5 s 21-22. 
96 I termen culpaansvar innefattas enligt Hellner både ansvar för culpa och dolus, se Hellner och Radetski, s 127. 
97 Prop 1972:5 s 22. 
98 Schultz, Kausalitet: Studier i skadeståndsrättslig argumentation, s 29. 
99 Hellner och Radetski, s 197. 
100 Hellner och Radetski, s 196-197. 
101 Schultz, Kausalitet: Studier i skadeståndsrättslig argumentation, s 29. 
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emedan det är just kravet på orsakssamband som knyter samman den ansvarige för skadan 

med skadelidande part. 102 

 

5.4 Omständigheter som kan utesluta eller jämka skadeståndsansvaret  

Det finns omständigheter i skadeståndsrätten som kan jämka eller sätta ner ett 

ersättningsansvar. Som exempel kan nämnas nöd eller nödvärn, tjänsteplikt och samtycke.103 

Dessa brukar inom den svenska skadeståndsrätten betecknas som klassiska, och det kan ej 

sägas föreligga någon tveksamhet rörande att skadeståndsskyldighet kan bortfalla vid dessa 

omständigheter. Det som diskuteras är snarare i vilken mån det skall ske och vilken roll 

vållande och medvållande skall sägas spela i sammanhanget.104  

 

Om exempelvis ett hus står i brand har en förbipasserande rätt att slå sönder en fönsterruta 

eller dylikt i ett annat hus för att kunna larma brandkåren.105 Även i fall då någon samtyckt till 

en skada kan skadeståndet jämkas.106 Samtycket behöver inte alltid ha uttryckts tydligt utan 

kan utryckas underförstått genom någons handlande. I sportsammanhang har exempelvis 

uppfattningen uttryckts att deltagare som skadats under en match eller dylikt i vissa fall kan 

anses ha samtyckt till skadan. Ett resonemang i likhet med att den som ger sig in i leken får 

leken tåla.107 Naturligtvis kan man inte sägas samtycka till vilken typ av skada som helst, men 

medverkar man exempelvis i en brottningsmatch får man till viss del räkna med att skador 

kan uppstå. Endast om en handling kan ses som oförsvarlig mot den som samtyckt och 

handlingen riktat sig mot densamme kan den ses som brottslig. Det blir alltså fråga om att 

göra en bedömning av vilket samtycke som den skadelidande uttryckt, samt i vilken mån 

rättsordningen kan godkänna samtyckets verkningar. 108  Nämnas kan även att det vid 

sakskador kan vara mer berättigat att ta hänsyn till risktagande, även om det finns tendenser 

som pekar på att allt mindre hänsyn tas till det ex-, alternativt implicita, samtycket.109 

                                                 
102 Schultz, Kausalitet: Studier i skadeståndsrättslig argumentation, s 29. 
103 Hellner och Radetski, s 119. 
104 Hellner och Radetski, s 126. 
105 24 kap 4 § BrB. 
106 Hellner och Radetski, s 123. 
107 Hellner och Radetski, s 124. 
108 Hellner och Radetski, s 124. 
109 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s 521 ff.  
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6 Pactum turpe 
 

6.1 Vad är ett pactum turpe? 

Pacta turpia är latin och står för att ett avtal strider mot lag och goda seder.110 Som gemensam 

benämning på osedliga avtal talas om pactum turpe. 111  Principen om pactum turpe 

härstammar ifrån den romerska rätten där vi också återfinner stadgandet ”turpi causa non 

oritur action” (talerätt uppstår ej om avtalet är osedligt).112 

 

I den romerska rätten återfanns under den klassiska perioden stadganden om att vissa fall av 

förmögenhetsöverföringar eller vinster utan rättsgrund kunde bli ogiltiga. En sådan grund för 

ogiltighet var att den ifrågavarande överenskommelsens ändamål stred mot god sed. Som 

exempel kan nämnas att en givare ej kunde räkna med att få tillbaka det han överlämnat om 

han gjort sig skyldig till osedlighet. Detsamma gällde någon som mottagit något som ett 

resultat av osedligt handlande, detta fick då ej behållas. Vid lika stor osedlighet från båda 

parters sida var rättsläget bättre för besittaren.113  

 

Rättsläget har utvecklats sedan dess men än idag kan vi finna spår av detta synsätt i vår 

rättsordning. I Sverige råder avtalsfrihet och vi är, med undantag för vissa ogiltighetsgrunder 

som stadgas i 3 kap avtalslagen114 (AvtL), fria att avtala om i princip vad som helst. Avtal 

som kan benämnas pactum turpe anses dock än idag vara grundade på alltför tveksamma 

syften för att avtalsrättsliga sanktioner skall kunna bli aktuella. 115  Som typexempel kan 

nämnas avtal om sexuella tjänster, avtal vari någon förbinder sig att utföra en kriminell 

handling, avtal om vadhållning eller spel om pengar samt avtal som innebär att skatt 

undanhålls från staten.116 För att förtydliga vill jag dock nämna att det finns fall där avtal om 

spel eller vadhållning ej utgör pactum turpe. Att spela på lotto eller gå på casino ses ju ej som 

otillbörligt i dagens samhälle. I lotterilagen 117  stadgas situationer där avtal om spel och 

                                                 
110 Ramberg, Christina och Ramberg Jan, Allmän avtalsrätt, sjunde upplagan, Norstedts juridik , Stockholm 2007, 
s 76. 
111 Henning Grauers, Per, Person och avtal – en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten, andra 
upplagan, Liber AB, 2007, s. 99. 
112 Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt s 76. 
113  Kaser, Max, Den romerska privaträtten i utdrag, Kompendium från Stockholms universitet, Juridiska 
institutionen, 2009,  s 111. 
114 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
115 Hultberg Cristina och Ramberg Jan, Inledning till avtalsrätten, Norstedts juridik AB, Stockholm 1998. 
116 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 76. 
117 Lotterilag (1994:1000). 
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vadhållning är lagliga, och särskilda tillstånd krävs i vissa fall för att få bedriva 

lotteriverksamhet.118  

 

Spelskulder benämns inte sällan som ”hedersskulder”. Begreppet kan förklaras som att man 

som vinnare av pengar i detta förhållande helt är utelämnad till den förpliktigades heder. Om 

den som förlorat ej vill betala det han är skyldig vinnaren, kan han inte heller med 

rättsordningens hjälp tvingas till det. Detta tyder på att samhället ser det som sin sak att endast 

ställa sina resurser till disponerande för att framtvinga avtalsförpliktelser som ter sig hederliga 

och godtagbara från allmänhetens sida.119 Följden av att ett avtal är osedligt eller strider mot 

lag, är ogiltighet, och kan innebära att tvingande lagregler blir gällande istället för de 

avtalade.120 Man kan således tala om en inskränkning av avtalsfriheten. 

 

6.2 Möjligheten att avvisa eller ogilla en talan med hänvisning till pactum turpe 

Bristande talerätt utgör ett processhinder (rättegångshinder) som medför att rätten ex officio, 

det vill säga självmant och oberoende av svarandens eventuella processinvändning, skall 

avvisa en talan.121 Saknas talerätt skall käromålet alltså avvisas och målet tas då ej upp till 

prövning. 122  I dispositiva tvistemål gör dock rätten enligt huvudregeln inte någon 

talerättsprövning.123  I fall då en eventuell ogiltighetspåföljd beror av ett allmänt intresse, 

vilket kan vara fallet vid pactum turpe, skall dock domstolen ingripa ex officio. 124  I 

exempelvis NJA 2002 s 322, där en viss del av ett entreprenadavtal skulle betalas svart, 

ansågs inga hinder föreligga för en prövning av tvisten. Så kallade svarta affärer kan ju sägas 

vara ett samhällsproblem som medför skattebortfall för staten.  

 

Om kärandens framställning ej skulle grunda sig på laga skäl för det aktuella käromålet, eller 

om det på något annat sätt skulle vara uppenbart att käromålet är ogrundat, kan ett käromål 

även ogillas. Detta kan sägas vara motsatsen till att en talan bifalles och innebär i regel att 

domstolen kommer till slutsatsen att käranden ej lyckats styrka sin grund till käromålet.125 Om 

ett käromål ogillas har käranden således förlorat målet. Som exempel kan nämnas fallet med 

de stulna narkotikapengarna där TR fattade beslutet att R:s talan skulle ogillas. Detta eftersom 
                                                 
118 Se 16-19 §§, lotterilagen. 
119 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 76. 
120 Adlercreutz, Axel, Avtal – lärobok i allmän avtalsrätt, elfte upplagan, Norstedts juridik, 2004, s. 86. 
121 Ekelöf, Per Olof, Rättegång, andra häftet, åttonde upplagan, Norstedts juridik, 2004, s 14. 
122 Ekelöf, s 54. 
123 Lindell, Bengt, Civilprocessen, andra upplagan, Iustus förlag AB, Uppsala 2003, s 203. 
124 Lindell, s 206. 
125 Ekelöf, s 17. 
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han ej lyckats styrka att den penningsumma som han hade blivit bestulen på ej utgjorde utbyte 

av brottslig verksamhet.126 

 

Som konstaterats tidigare i denna uppsats är ett avtal som strider mot lag eller goda seder att 

se som ogiltigt enligt principen om pactum turpe. Om tvist väcks i anledning av ett sådant 

avtal kan talan således ogillas, eller, om avtalets otillbörliga karaktär är alldeles uppenbar för 

domstolen, avvisas.127 Huvudregeln är att mål som har samband med oetiska eller otillbörliga 

krav skall avvisas, men de kan även i vissa fall ogillas med stöd av 42 kap 5 § 1 st RB. Rätten 

får då direkt meddela dom, ogillande av talan, i målet, utan att först utfärda stämning. Detta 

kan göras i fall då det saknas laga skäl för käromålet, exempelvis i fall då det ej godkänns av 

rättsordningen och alltså kan ses som uppenbart ogrundat.128 Någon egentlig prövning av 

målet är det således inte alltid tal om. Att en talan avvisas eller ogillas på grund av ett osedligt 

avtal är dock, som vi snart skall se, relativt ovanligt, och domstolarna tycks använda sig av 

möjligheten med stor restriktivitet.129 

 

Någon uttrycklig bestämmelse som stadgar att ett avtal, som strider mot lag eller goda seder, 

skall ogiltigförklaras återfinner vi ej i avtalslagen. Det har istället lämnats upp till domstolarna 

att avgöra frågor om ogiltighet samt ett eventuellt avvisande av målet efter en bedömning i 

det specifika fallet.130 Svensk rätt har enligt rättspraxis varit relativ liberal mot denna typ av 

avtal, och avvisande från domstol sker relativt sällan.131 För att ett käromål skall avvisas krävs 

inte bara att avtalets innehåll är av otillbörlig karaktär och att detta uppenbart framgått, 

antingen av grunderna för yrkandet eller av utredningen i målet. Utöver detta krävs även att 

det är fastställt att avtalet strider mot lag eller goda seder, och att avtalet därför är ogiltigt och 

saknar rättsverkan. 132 

 

Westberg har ställt sig frågan om inte rättsordningen skulle kunna nöja sig med att 

demonstrera sitt ogillande över otillbörliga avtal genom straffrättsliga sanktioner, och att man 

således ej torde behöva gå så långt som till ett avvisande.133 Civilrätten skulle då kunna 

                                                 
126 Se avsnitt 2.1. 
127 NJA 1997 s 93. 
128 Lindell, s 206. 
129 Jfr exempelvis Lindell s 206, NJA 1997 s 93, NJA 1992 s 299, Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål 
1496-99, NJA 1989 s 786, m.fl. 
130 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt 1, tolfte upplagan, Juristförlaget i Lund, Lund 2005, s 287. 
131 Se Lindell s 206 samt HD:s resonemang i NJA 2008 s 861. 
132 Se NJA 1997 s 93 samt NJA 1992 s 299. 
133 Westberg, Svarta pengar – inget för rättsordningen att beblanda sig med? Lex Lundensis, nr 01/00, s 11. 
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användas för att motverka att en klandervärd part skaffar sig fördelar på den andra 

klandervärda partens bekostnad. Resonemanget kan överföras till fallet med de stulna 

narkotikapengarna.  

 

Följden av att en turpe-princip erkänns inom skadeståndsrätten skulle kunna bli att kriminella 

ges möjlighet att verka i ett ”laglöst land”. Den som stjäl egendom från en annan tjuv, skulle 

då helt frias från rättsliga sanktioner i form av en återbetalningsskyldighet för de pengar som 

denne stulit.134 Vore det då inte bättre att, som Westberg uttryckt, erkänna dessa otillbörliga 

tvister tillträde till våra rättssalar, och sedan låta rättsordningen uttrycka sitt ogillande genom 

att straffrättsligt sanktionera dem?135 För kriminella skulle detta kanske kunna utgöra en rent 

av starkare form av prevention än vad en turpe-princip skulle kunna göra. Denna fråga skall 

närmare tas upp till behandling under kapitel 7. 

 

6.3 Rättspraxis rörande pactum turpe 

 
6.3.1 NJA 1989 s 786 

I NJA 1989 s 768 hade deltagare i en pokertävling satsat 1000 kr var i insats. Innan tävlingen 

var avslutad avbröts spelet av polisen, och insatserna, som under spelet förvarats av 

arrangören, beslagtogs först, och utmättes senare för att betala dennes skulder. Frågan 

uppkom nu om domstolen skulle pröva arrangörens talan om att utmätningsbeslutet skulle 

hävas? Rekvisiten för separationsrätt enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel ansågs 

vara uppfyllda, men principen att spelskulder ej kan drivas in på rättslig väg, då de utgör 

pactum turpe, kunde tolkas som att spelinsatserna inte skulle bedömas förtjäna 

rättsordningens skydd.   

 

Hovrätten var av den åsikten och gjorde följande uttalande: ”Deltagande i pokerspel om 

pengar bör – även om det på grund av omständigheterna i detta fall inte skulle vara straffbart 

– inte främjas av rättsordningen.”  

 

HD stadgade dock att även om det sedan länge är erkänt att rättsordningen ej skall hjälpa till 

att driva in spelskulder, så innebär detta ej att även andra typer av fordringar som uppkommit 

i samband med spel saknar rättslig giltighet. De ansåg alltså ej att avtalet om att arrangören 

skulle förvara spelarnas pengar kunde anses utgöra ett sådant osedligt avtal, pactum turpe, 

som ej skulle bedömas förtjäna rättsordningens skydd.  

 

                                                 
 
135 Westberg, s 11. 
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HD konstaterade även att spelarna, som satsat 1000 kronor var, måste anses ha rättsligt giltiga 

krav på återbetalning. Om detta ej skulle stadgas, skulle arrangören kunna göra en omotiverad 

vinst på spelarnas bekostnad genom att motsätta sig utbetalning av pengarna till spelarna. HD 

menade att detta skulle vara en mycket långtgående, och icke önskvärd följd, av principen om 

pactum turpe.  

 

HD gjorde alltså här en individuell bedömning av omständigheterna i det specifika fallet och 

fann att pokerspelarna i detta fall ej torde förnekas rättsordningens skydd.  

 

6.3.2 NJA 1992 s 299 

I NJA 1992 s 299 diskuterades pactum turpe och förutsättningar för avvisande av talan.  

 

I ett köpeavtal mellan MM AB och BS AB hade stadgats att MM AB skulle förvärva ett 

sorteringsverk från BS AB för 800 000 kr. MM AB skulle sälja sorteringsverket direkt vidare 

till Norge och någon moms skulle således ej erläggas för köpet.  Den 17 september 1987 

ställde BS AB in sina betalningar och ansökte om ackord, och den 5 februari 1988 försattes 

bolaget i konkurs.  

 

Konkursboet yrkade på betalning av moms från MM AB med 187 680 kr. Mellan de båda 

bolagen hade, enligt konkursboet, träffats ett avtal, vari MM AB hade gått med på att betala 

den ifrågavarande momsen till konkursboet. Detta skulle leda till att pengarna så småningom 

skulle utgå till MM AB i egenskap av borgenär. MM AB skulle erhålla 15 000 kr som 

kompensation för räntekostnader för tiden de låg ute med beloppet.  

 

Avtalet gick alltså ut på att prioriterade borgenärer skulle tillgodogöras den ifrågavarande 

momsen om 187 680 kr istället för att de skulle tillkomma staten. MM AB skulle samtidigt 

göra avdrag med motsvarande belopp såsom avdrag för ingående mervärdesskatt. I 

verkligheten avsåg betalningen dock inte mervärdesskatt.  
 

HovR ansåg att domstolarna ej borde medverka till att tillgodose att avtal med ett sådant 

otillbörligt syfte fullföljdes, och avvisade konkursboets talan. HD var dock ej av samma 

uppfattning. De började med att konstatera att svensk lagstiftning inte innehåller några 

allmänna bestämmelser om att rättshandlingar, som strider mot lag eller goda seder, är 

ogiltiga. Enligt HD var det således inte säkert, att en rättshandling, som från viss synpunkt är 

lagstridig eller till och med straffbar, inte skulle kunna vara civilrättsligt giltig. Varje 

rättshandling, som går ut på något moraliskt förkastligt, borde alltså av inte enbart på denna 

grund anses vara ogiltig, utan en bedömning måste göras i fall till fall men utgångspunkt i de 

förevarande omständigheterna.  
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I nu beskrivna fall kunde parternas överenskommelse, enligt HD, visserligen ses som 

civilrättsligt ogiltig enligt allmänna rättsgrundsatser. Som ytterligare förutsättning för att en 

domstol skall kunna vägra att befatta sig med ett yrkande krävdes dock även att det 

otillbörliga syftet uppenbart framgått, antingen av grunderna för yrkandet eller av utredningen 

i målet.  

 

En utredning i det aktuella fallet som påvisade något sådant fanns ej. Svaranden hade förnekat 

att en överenskommelse i enlighet med tilläggsavtalet ägt rum, men käranden fick ändå sägas 

ha utvecklat sina grunder på ett sätt som gjorde att ett otillbörligt syfte tydligt framgick.  

 

HD tyckte ej att förutsättningarna för avvisande var uppfyllda och återvisade målet till HovR 

för prövning. 

 

6.3.3 NJA 1997 s 93 

I NJA 1997 s 93 hade ett bolag ingått avtal om att utföra vissa uppdrag åt Uppsala energi AB. 

För att slutföra dessa uppdrag kontaktades en underentreprenör, som uppdrogs att 

färdigställa delar av arbetet. Underentreprenören var dock belagd med näringsförbud vid 

tiden för arbetets utförande och när denne krävde bolaget på betalning för utfört arbete, 

vägrade de att betala med hänvisning till denna grund. 

 

 HD stadgade att en talan i anledning av tvist rörande ett avtal, eller ett påstått avtal, kan 

avvisas om sökandens anspråk ej sanktioneras av rättsordningen, men att en avvisning på 

sådan grund kräver vissa förevarande förutsättningar. Dels måste avtalets innehåll vara av 

otillbörlig karaktär och detta måste uppenbart framgå antingen av grunderna för yrkandet eller 

av utredningen i målet. (jfr rättsfallet NJA 1992 s 299). Som en ytterligare förutsättning för att 

en talan skall kunna avvisas stadgade HD vidare att det måste vara fastställt att avtalet strider 

mot lag eller goda seder, och att det därför är ogiltigt och saknar rättsverkan. Det måste alltså 

vara fråga om ett pactum turpe. 

 

Trots att det i svensk rätt saknas lagbestämmelser som stadgar att avtal som strider mot lag 

eller goda seder skall bedömas som ogiltiga, konstaterade HD att ogiltighet ändå kan följa på 

grund utav allmänna rättsgrundsatser (pactum turpe). Att ett avtal bedöms som ogiltigt 

behöver heller inte betyda att det helt saknar rättsverkan. När det skall avgöras huruvida ett 

avtal som strider mot lag eller goda seder skall bedömas som ogiltigt, måste hänsyn tas till om 

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

påkallad. Detta skall bedömas genom en analys av syftet med lagregeln, behovet av en 
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ogiltighetspåföljd för att sanktionera den och de olika konsekvenser som en sådan 

ogiltighetspåföljd skulle kunna medföra. Det torde alltså alltid vara fråga om att göra en 

bedömning i varje specifikt fall. 

 

Då det varken i lag, förarbeten eller rättspraxis fastställts huruvida ett avtal som innebär en 

överträdelse av ett näringsförbud skall ses som ogiltigt, och det heller inte är fastställt 

huruvida näringsförbudet överträtts eller ej, beslöt HD att TR skulle ta upp målet till prövning. 

 

 6.3.4 Mål 1496-99, Hovrätten över Skåne och Blekinge län 

En kvinna hade under en följd av år fört över pengar, intjänade från sin frisörverksamhet, till 

sin sambos konton i Grekland. Genom detta förfarande hade hon lämnat oriktiga 

upplysningar i sin deklaration och berikat sig genom skattebrott. När hennes sambo tog ut 

medel från kontona gjorde kvinnan anspråk på hälften av pengarna. Då förfarandet kan ses 

som att paret haft en överenskommelse, i vilken de försökt dölja kvinnans otillbörliga 

förfarande, väcktes frågan om målet skulle ses som pactum turpe, och avvisas. TR avvisade 

målet som överklagades till HovR.  

 

HovR tog ledning av NJA 1997 s 93 och NJA 1992 s 299 och byggde sin bedömning på de 

domskäl som framkom i dessa rättfall. I korthet innebar detta att för att ett pactum turpe skall 

föreligga måste avtalets innehåll vara av otillbörlig karaktär och detta måste uppenbart framgå 

antingen av grunderna för yrkandet eller av utredningen i målet. Vid ogiltighetsbedömningen 

skall även hänsyn tas till om den lagregel som överträtts bygger på sådana hänsyn som gör att 

en ogiltighetspåföljd är påkallad.136  

 

I det nu aktuella fallet rörde avtalet insättning av pengar på ett gemensamt konto, vilket ju ej i 

sig är otillbörligt. Pengarna som satts in på kontona hade intjänats genom kvinnans 

frisörsverksamhet, vilket inte heller kan sägas vara otillbörligt.  Så långt saknades alltså skäl 

att avvisa talan med hänvisning till pactum turpe. Vad som dock, enligt rätten, skulle kunna 

ses som en grund för avvisande, var de uppgifter som lämnats om att de på kontona insatta 

pengarna skulle kunna hänföras till ett skattebrott, och att sambon i så fall skulle kunna ses 

som medgärningsman till detta skattebrott. Sambandet mellan skattebrottet och det påstådda 

avtalet mellan samborna kunde dock enligt rätten ej sägas vara så omedelbart att en avvisning 

kunde sägas vara befogad. Mannen i samboavtalet förnekade förekomsten av ett dylikt avtal 

mellan samborna, varför det ej kunde anses som klarlagt att ett sådant osedligt avtal förelåg 

emellan dem. Konsekvenserna av att detta mål skulle avvisas genom en hänvisning till 

                                                 
136 Se kap 6.3.3 och 6.3.3. 
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pactum turpe skulle dessutom kunna bli att kvinnan i målet ej skulle kunna driva in de medel 

som hon undandragit det allmänna. Mannen i samboförhållandet skulle då även göra en 

obehörig vinst på hennes bekostnad, vilket ej kunde ses som önskvärt. Rätten återvisade 

således målet till TR för fortsatt behandling. 
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7 Analys - En turpe-princip i skadeståndsrätten 
 

Det kan ej sägas råda någon tvekan om att principen om pactum turpe är en gällande 

rättsprincip på avtalsrättens område, detta även om den sällan tillämpas.137 Frågan är dock om 

principen begränsar sig till detta rättsområde, eller om man kan tänka sig att principen även 

kan tillämpas inom utomobligatorisk skadeståndsrätt, eller varför inte, på civilrätten i stort? 

HD uttalade i NJA 2008 s 861 att principen om pactum turpe ej begränsade sig till osedliga 

avtal, utan att den dessutom fick sägas omfatta otillbörliga utomobligatoriska skadeståndskrav. 

I och med detta uttalande torde således den nyss uppställda frågan ha besvarats. Jag vill dock 

mena att det finns alltför många faktorer som tyder på att rättsläget fortfarande i viss mån är 

oklart.  

 

Bland annat grundar jag detta på att en stor del av tidigare rättspraxis begränsat sig just till 

den avtalsrättsliga situationen.138 HD konstaterade i fallet med de stulna narkotikapengarna att 

tidigare praxis ej kunde ge stöd för ett generellt undantag från rätten till skadestånd i fall då en 

i och för sig skadeståndsgrundande handling avsett egendom som skulle kunna utgöra utbyte 

av ett tidigare brott. Motsatsvis kan detta stadgande översättas till att rättspraxis inte tidigare 

uttryckt något positivt stöd för att kriminella generellt sett ej skall ersättas, vilket kan sägas 

uttrycka att praxis inte helt stängt dörren för en turpe-princip inom skadeståndsrätten. Från 

detta till att hävda att en sådan princip får anses tillämplig på utomobligatorisk 

skadeståndsrätt anser jag dock är ett djärvt språng, som väl torde behöva underbyggas. HD 

lämnade dock inte någon motivering till sitt uttalande.  

 

Mitt påstående om att rättsläget är oklart i frågan bygger jag vidare på att underinstanserna i 

fallet med de stulna narkotikapengarna hade delade meningar om principens tillämplighet på 

skadeståndsrättens område.139 Medan TR ogillade målet med hänvisning till att den som blivit 

frånstulen pengar eller annat som utgör utbyte av brott, inte kunde anses ha rätt till 

rättsordningens hjälp för att återfå det stulna eller för att tillerkännas ersättning för dess värde, 

stadgade HovR att principen om pactum turpe ej kunde appliceras på skadeståndsrättsliga 

anspråk.140 Hade rättsläget varit så klart som HD tycktes anse skulle några oklarheter ej ha 

                                                 
137 Se kap 6. 
138 Jfr NJA 1997 s 93, NJA 1992 s 299, NJA 1989 s 786, Hovrätten över Skåne och Blekinge län mål 1496-99, 
m.fl. 
139 Se kap 2. 
140 Se kap 2. 
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behövt råda i lägre instanser. Vidare hade HD inte behövt meddela prövningstillstånd i frågan, 

om omständigheten att pengarna som stulits från R utgjorde utbyte av brott utgjorde grund för 

ett avvisande eller ett ogillande av dennes talan, om rättsläget hade varit klart.  

 

Med tanke på den osäkerhet som tidigare rört problematiken, torde den ha varit tvungna att 

tydligt motivera och underbygga sitt påstående om principen om pactum turpes utvidgade 

tillämpningsområde. Schultz har uttryckt att de rättspolitiska skäl som skulle kunna tala för 

pactum turpe som ogiltighetsgrund ej utan en närmare argumentation kan överföras på en 

utomobligatorisk kontext.141 Han har även uttryckt att HD, genom sitt uttalande, knappast ens 

själva kan ha ansett att de formulerat en ny princip. Detta grundar han på det faktum att HD ej 

formulerat några domskäl för sitt påstående. 142  Sammantaget anser jag alltså att en mer 

utförlig argumentation torde ha krävts av HD för att den skulle kunna sägas ha klargjort 

rättsläget, och att rättsläget rörande en turpe-princip inom svensk skadeståndsrätt således 

fortfarande är oklart. 

 

7.1 Skadeståndsrättens tidigare inställning till kriminella intressen 

För att kunna gå vidare med och utreda rättsläget rörande en förefintlig turpe-princip inom 

skadeståndsrätten måste vi således företa en djupare utredning. Jag avser att börja med att 

utreda vilken inställningen i praxis tidigare varit i fall då skadeståndsyrkanden haft samband 

med brott. Svensk skadeståndsrätt har varit relativt restriktiv med att undanta kriminella rätten 

till skadestånd i andra situationer än just den som denna uppsats skall behandla, vilket 

redogjorts för under avsnitt 3.4. I detta avsnitt gavs flera exempel på fall där rättsordningen 

tillerkänt kriminella en rätt att bruka rättssystemet för att erhålla ersättning, även i fall där 

anspråket grundat sig i kriminell verksamhet.143 Frågan är om man utifrån detta kan dra någon 

allmän form av slutsats av slaget att skadeståndsrätten de facto har för avsikt att skydda 

kriminella intressen, vilket Schultz tycks ha gett uttryck för.144 

 

I avsnitt 3.4 beskrevs rättsfallet NJA 1937 s 264, där flera personer solidariskt dömts att 

betala ut ett skadestånd i anledning av ett av dem begånget brott. HD fastställde i målet att 

den person som de facto betalat skadeståndet, regressvis kunde kräva sina medbrottslingar på 

                                                 
141 Schultz, Brottslingar förtjänar inte skadeståndsrättens skydd, s 483. 
142 Schultz, Skadestånd contra bonus mores, s 480. 
143 Schultz, Brottslingar förtjänar inte skadeståndsrättens skydd, s 482.  
144 Se avsnitt 3.4. 
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deras del av skadeståndet. Detta trots att regressfordringarna hade ett direkt samband med ett 

begånget brott. 

 

Istället för att ställa sig frågan varför denna talan accepterats, kan man ställa sig motsatt fråga, 

det vill säga varför denna regresstalan ej skulle kunna accepteras? Ett solidariskt 

skadeståndsansvar för medbrottslingar är ingenting exceptionellt, och det torde ej vara 

ovanligt att flera kriminella solidariskt ådöms att betala skadestånd då de begått ett brott 

gemensamt. Det som kan uppmärksammas i ovan beskrivna mål är att den person som betalat 

ut skadeståndet till den skadelidande gavs en rätt att regressvis kräva betalning av sina 

medbrottslingar. Detta trots att det var fråga om en skadeståndstalan som hade samband med 

brott. Schultz använder bland annat detta rättsfall som ett exempel för att påvisa att 

skadeståndsrätten närmast tycks skydda brottsliga intressen.145 Jag kan dock inte hålla med 

om detta. Klart är att den person som betalat ut skadeståndet får en fördel av att han, med 

rättsordningens hjälp, regressvis kan kräva betalning av sina medbrottslingar. Men att från 

detta dra slutsatsen att skadeståndsrätten skyddar kriminella intressen tycks mig något djärvt. 

Det torde finnas helt andra motiv till att HD i ovan beskrivna mål bestämde sig för att pröva 

regresstalan.  

 

Konsekvenserna av ett avvisande av en talan måste beaktas. Om en kriminell skulle få stå hela 

skadeståndsansvaret själv, utan möjlighet att utöva regressrätt mot sina medbrottslingar, 

skulle det i förlängningen innebära att de övriga medbrottslingarna skulle gå fria från 

skadeståndsskyldighet. Desto fler kriminella som i grupp begått ett brott, desto mindre skulle 

sannolikheten att behöva betala skadestånd då bli. En möjlig konsekvens av detta skulle 

kunna bli att fler brott begicks i grupp, eftersom sannolikheten att bli den som får betala då 

skulle bli mindre. Effekten skulle dock även kunna bli den motsatta, att risken att ensam få stå 

för hela skadeståndet själv, skulle utgöra en stark prevention för kriminella att undanhålla sig 

från brott. Det kan ej sägas vilken effekt som skulle inträda om den här typen av 

regressprövningar undantogs rättsordningens skydd.146 Däremot skulle det kunna hävdas att 

de lyckosamma kriminella som i så fall skulle undgå skadeståndsansvaret skulle kunna sägas 

göra en obehörig vinst på sina medbrottslingars bekostnad, vilket bara det skulle kunna vara 

skäl nog att ta upp målet till prövning. Detta om man nu kan hävda att det utgör en vinst att 

slippa betala något som man annars skulle vara skyldig till. 

                                                 
145 Schultz, Brottslingar förtjänar inte skadeståndsrättens skydd, s 482. 
146 Se avsnitt 1.3.3. 
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Det skulle vidare även bli godtyckligt vem som skulle få betala skadeståndet. Den kriminella 

person som skulle ha oturen att först bli krävd av den skadelidande skulle få bära den fulla 

bördan själv. HD uttalade i målet, NJA 1937 s 264, att ”Då, såsom i förevarande fall, flera 

personer i anledning av brottsligt förfarande dömts att solidariskt ersätta skada jämte 

rättegångskostnad, måste de anses skyldiga att i gäldandet härav sinsemellan taga del efter ty 

med avseende å omständigheterna må vara skäligt.” 147  HD tycks alltså ha avsett att 

skadeståndsskyldigheten skulle avgöras utifrån de kriminellas inbördes inblandning i brottet, 

samt de motiv som de haft till att företa brottet. HD tycks alltså ej vara av åsikten att det 

närmast skall vara lotten som avgör vem som skall tvingas att betala hela beloppet själv, 

vilket ett avvisande av talan skulle kunna leda till.  

 

Min uppfattning är således att det är med hänsyn till effekter av obehörig vinst, rättvis 

fördelning av straffet samt rättvisa som rättsordningen ej önskar lämna denna typ av brott 

utanför rättsordningens skydd. Inte för att de vill skydda kriminella. Skulle rättsordningen 

vilja skydda kriminella eller omoraliska intressen, skulle principen om pactum turpe knappast 

tillämpas alls, inte heller inom avtalsrätten. 

 

Även i NJA 1995 s 661, som behandlade personskada vid ett rån mot en guld- och klockaffär, 

samt i NJA 1973 s 141, som behandlade ett fall där en person som obehörigen tagit sig in på 

en byggarbetsplats skadades, behandlade domstolen mål där samband med kriminell 

verksamhet konstaterats.148 Vi kan således konstatera att svensk rätt historiskt sett inte vägrat 

att befatta sig med mål som på ett eller annat sätt har samband med otillbörliga syften. Frågan 

är i vilken mån detta kan sägas ha någon inverkan på bedömningen för det fall som behandlas 

i denna uppsats? Vi måste hålla i beaktande att de två senare fallen rörde personskador, som 

är mer skyddsvärda än sakskador, varför den gjorda bedömningen inte nödvändigtvis kan 

appliceras på vårt fall.149  

 

I fallet med de stulna narkotikapengarna har dock just rättsfallen NJA 1995 s 661 och NJA 

1973 s 141 kommenterats, vilket tyder på att resonemangen i personskadefallen ändå kan 

användas. Som ovan nämnts hänvisar Schultz till dessa fall då han uttrycker att svensk 

                                                 
147 Se HD.s bedömning i NJA 1937 s 264.  
148 Se avsnitt 3.4. 
149 Kindbom, HD ger rätt till stulna knarkpengar, Pointlex, 2008-09-02. 
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skadeståndsrätt i realiteten skyddar brottsliga intressen.150 Jag tror dock att HD, genom att 

hänvisa till dessa rättsfall, snarare ville tydliggöra att det är möjligt att väga in speciella 

förhållanden vid skadetillfället och klargöra att det på detta sätt är möjligt att göra undantag 

ifrån eller begränsa, den rätt till skadestånd som annars, enligt huvudregeln, skulle 

föreligga.151 Skulle jämkning av ett skadestånd företas med hänsyn till en turpe-princip kan 

jag dock hålla med om att det till viss del utgör en begränsning av rätten till rättsordningens 

skydd.152  I NJA 1995 s 661 kunde exempelvis omständigheten, att en person skadats under 

tiden som denne genomförde ett brott, leda till en jämkning av skadeståndet, dock ej så långt 

som till ett avvisande eller ett ogillande av talan i sin helhet. Det var alltså möjligt för 

domstolen att väga in omständigheten, att personen skadats då han företagit ett brott, i 

bedömningen om vilket skadestånd han skulle kunna erhålla, och den skadelidandes rätt till 

ersättning begränsades.  

 

Min åsikt är således att rättsordningen, trots att de sällan avvisar mål med hänvisning till 

pactum turpe, inte kan sägas ha uttryckt en önskan att skydda kriminella intressen. Däremot 

kan den sägas ha uttryckt att den inte alltid önskar att avvisa kriminella intressen, men det är 

ju ej samma sak. Detta stöds även av att HD, i NJA 2008 s 861, uttryckte att det ej är lämpligt 

att formulera något generellt undantag som stadgar att kriminella skall undantas 

rättsordningens skydd. Detta tyder snarare på att de inte helt vill stänga dörren för en 

tillämpning av en turpe-princip i fall då det uppenbart torde vara lämpligt att tillämpa en 

sådan. Principer om rättvisa, obehörig vinst och allmänna skadeståndsrättsliga regler tycks ha 

varit vägledande vid domstolarnas avgöranden, snarare än motivet att kriminella intressen 

skall skyddas av skadeståndsrätten.    

 

7.2 Skadeståndslagens syften 

I kapitel 4 diskuterades syften bakom skadeståndet som institut. De som främst diskuterades 

var då reparation och prevention. I fall där pactum turpe aktualiseras torde kunna hävdas att 

det är just rätten till reparation som rättsordningen kan underkänna den som ingått ett osedligt 

avtal. Det som denna uppsats behandlar kan ju egentligen sägas vara just kriminellas rätt till 

reparation av sin skada. I de fall som denna uppsats avser att behandla torde således 

preventionen vara det som kan vara intressant, då man skulle kunna tänka sig att den skulle 

                                                 
150 Se avsnitt 3.4. 
151 Se HD:s domskäl i NJA 2008 s 861. 
152 Se avsnitt 1.3.3. 
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kunna användas som ett styrinstrument för den kriminelle. Detta då denne, enkelt uttryckt, 

torde vilja erhålla så lite straff och så mycket reparation som möjligt.  

 

Vilken verkan skulle då preventionen ha på någon som kommit över kontanta medel genom 

ett narkotikabrott och sedan blir bestulen på egendomen? När personen ifråga begick 

narkotikabrottet torde denne redan ha beaktat risker och möjligheter med brottet, men sedan 

ändå beslutat sig för att begå det. Preventionen hade således för narkotikabrottets räkning ej 

någon effektiv brottsförhindrande inverkan på honom. En indirekt risk av att ej ha rätt att få 

tillbaka brottsutbytet i händelse av en stöld av detsamma, torde då inte heller rimligtvis hindra 

den kriminelle från att begå brottet. Det skulle snarare kunna sägas utgöra ett incitament för 

den kriminelle att skydda sin egendom bättre, men det hör inte riktigt till det som nu 

diskuteras. Man kan även tänka sig situationen att en turpe-pricip inom skadeståndsrätten 

skulle kunna få en motsatt effekt ur tjuvens, som stal pengarna ifrån den kriminelle, 

perspektiv. Om denne lever med vetskapen om att ett lyckat tillslag, vid vilket kontanta medel 

tas i besittning, mot en kriminell leder till att han får behålla de pengar han kommit över, och 

använda dem som sina egna, skulle detta snarare kunna uppmuntra till denna typ av brott. 

Risken är att vi skapar ”ett laglöst land” i vilket kriminella fritt tillåts begå brott mot varandra 

utanför rättsordningens ramar. 

 
7.3 Syften bakom principen bakom pactum turpe  

Syftet bakom pactum turpe är att avtal som strider mot lag eller goda seder inte skall 

tillerkännas rättsordningens skydd, och att de därför ej skall kunna genomdrivas vid 

domstol.153 Detta på grund just av det otillbörliga syftet. Detta kan ses som att samhället ser 

det som sin sak att endast ställa sina resurser till disponerande för att framtvinga 

avtalsförpliktelser som ter sig hederliga och godtagbara från allmänhetens sida.  

 

Som framgick av NJA 1992 s 299 samt av NJA 1997 s 93 krävs, för att ett käromål skall 

kunna avvisas eller ogillas, att avtalets innehåll varit av otillbörlig karaktär och att detta 

uppenbart framgått, antingen av grunderna för yrkandet eller av utredningen i målet samt att 

det är fastställt att avtalet strider mot lag eller goda seder, och att avtalet därför är ogiltigt och 

saknar rättsverkan.154 Ett förevarande pactum turpe kan således sägas vara ett rekvisit som 

måste vara uppfyllt för att en talan skall kunna avvisas eller ogillas. Det förfaller sig dock inte 

                                                 
153 Se kap 6.1. 
154 Se kap 6.1. 
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så att fall där pactum turpe aktualiseras automatiskt skall avvisas eller ogillas endast på den 

grund att avtalets syfte kan ifrågasättas. Avtalets innehåll måste därutöver ha varit av 

otillbörlig karaktär och detta måste ha framgått av grunderna i målet alternativt av 

utredningen i målet.155 Ett krav på ett förevarande pactum turpe skulle av naturliga skäl ej 

kunna uppfyllas i ett utomobligatoriskt, skadeståndsrättsligt sammanhang, eftersom det ej 

finns något avtal i den situationen. Ett överförande av principen om pactum turpe på en 

utomobligatorisk skadeståndsrättslig kontext förutsätter att just detta rekvisit ej behöver 

uppfyllas. 

 

Som ovan konstaterats måste alla mål där pactum turpe aktualiseras avgöras från fall till 

fall.156 Det innebär att det inte går att få fram någon generell grundregel rörande när det kan 

sägas att pactum turpe är för handen, och att målet som en följd just därav skall avvisas eller 

ogillas. Som konstaterats ett flertal gånger i denna uppsats kan någon sådan generell, 

motsvarande regel inte heller ställas upp inom skadeståndsrätten. Detta innebär dock inte att 

en turpe-princip skulle vara omöjlig inom skadeståndsrätten.   

 

I fall då pactum turpe aktualiseras finns ett osedligt avtal, och parterna som ingått det osedliga 

avtalet har varit medvetna om, eller i vart fall borde ha varit medvetna om, att det som de 

företagit sig ej varit accepterat i rättsordningens ögon. En liknande situation kan sägas 

aktualiseras i fall då ett skadeståndsanspråk har samband med brott. Den som rånar en guld- 

och klockaffär måste sägas veta att det ej är ett föredömligt handlande, den som tar sig in på 

inhägnat område för att urinera, torde vara medveten om att han begår en överträdelse av ett 

förbud och den som ägnar sig åt narkotikahandel torde veta att det ej är lagligt. Det handlar 

alltså i dessa situationer om fall där den inblandade vet att han gör något som ej accepteras av 

lagstiftaren, eller som i vart fall ej kan sägas vara överrensstämmande med god moral och 

goda seder. Denna medvetenhet om att något är otillbörligt, men att ett beslut trots detta tagits 

att företa det otillbörliga, torde enligt mig kunna vara en av de saker som rättsordningen ej vill 

sanktionera. Ett avvisande i det här fallet kan ses som en sanktion mot det otillbörliga. Under 

avsnitt 6.3.3 och 6.3.4 stadgades vidare att det vid ogiltighetsbedömningen skall tas hänsyn 

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

är påkallad. Detta kan bedömas genom en analys av syftet med lagregeln, behovet av en 

ogiltighetspåföljd för att sanktionera den och de olika konsekvenser som en sådan 

                                                 
155 Se avsnitt 6.3.2. 
156 Se kap 6.3.2 samt 6.3.3.  
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ogiltighetspåföljd skulle kunna medföra. Detta resonemang låter sig enligt mig direkt 

överföras även på utomobligatoriska förhållanden. Just att behovet av en ogiltighetspåföljd 

samt konsekvenser av en sådan skall iakttas känns lämpligt. I fallet med de stulna 

narkotikapengarna torde det närmast ha varit konsekvenserna av ett avvisande alternativt ett 

ogillande som lett till att ett avvisande eller ogillande ej företogs. A kunde ju ej sägas ha 

bättre rätt till pengarna än vad R kunde sägas ha. HD:s stadgande om pactum turpes utvidgade 

tillämpningsområde får även sägas utgöra en stark indikation på att principen ej är begränsad 

till avtalsförhållanden. Principen om pactum turpe torde således, enligt mig, ej vara begränsad 

till att bara avse osedliga avtal.  

 

Innan detta slutligen kan konstateras skall dock möjliga konsekvenser av en turpe-princip 

inom skadeståndsrätten undersökas. Detta för att kunna utreda huruvida en dylik princip på 

skadeståndsrättens område är lämplig eller ej.  

 

7.4 Konsekvenser av en turpe-princip i skadeståndsrätten 

I de rättsfall som beskrivits i avsnitt 6.3 kan konsekvenserna av ett avvisande diskuteras. Ett 

avvisande av exempelvis NJA 1992 s 299 skulle kunna leda till att svarandens borgenärer, 

rent civilrättsligt, skulle kunna göra en obehörig vinst på statens bekostnad.  Detta trots att 

käranden pekade ut båda parter som deltagande i det kriminella förfarandet. Även i 1989 

s 768 samt i Hovrätten över Skåne och Blekinge län, mål 1496-99, diskuterade domstolarna i 

termer om obehörig vinst. Frågan är dock om detta skulle kunna överföras på en dylik 

situation som denna uppsats behandlar? Skulle det kunna hävdas att den kriminelle, som blivit 

frånstulen sin förtjänst från narkotikahandeln, skulle göra en obehörig vinst om han fick 

möjlighet att få skadestånd för sina förlorade pengar? Om rättsordningen tillerkände honom 

denna rätt, torde det knappast, rent rättsligt, vara fråga om en obehörig vinst eftersom rätten 

då tillerkänt honom en rätt till pengarna. Däremot kan det ju fortfarande diskuteras huruvida 

det är moraliskt eller etiskt korrekt att någon som intjänat pengar genom narkotikahandel skall 

ges en rätt att återfå dessa, eller om rättsordningen verkligen bör medverka till något sådant, 

vilket också problematiserats i denna uppsats.157 Det torde dessutom snarare vara i det tidigare 

ledet, då R tjänade in pengarna genom narkotikahandel, som vinsten uppkom. Inte genom en 

eventuell rätt till skadestånd.  

 

                                                 
157 Se exempelvis avsnitt 1.1. 
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Kan man istället se frågan om obehörig vinst i ett annat perspektiv, och tänka sig att det 

istället är den person som stulit pengarna ifrån den kriminelle, som skulle kunna göra den 

obehöriga vinsten, och att det i så fall skulle vara ett argument till att ej förvägra den 

kriminelle rätt till domstolsprövning? Det hela blir snarast en diskussion om vem som har 

mest respektive minst rätt till vinsten, och just termen obehörig vinst tycks därför lämpa sig 

mindre bra i dessa sammanhang. Obehörig vinst kan således knappas användas som ett 

generellt argument för eller emot en turpe-princip inom skadeståndsrätten, eftersom 

argumentation kulle kunna föras både för och emot en sådan princip beroende på vem man 

hävdar har gjort den obehöriga vinsten. Andersson har uttryckt att det endast är den som stulit 

pengarna från den ursprunglige brottslingen, det vill säga A i fallet med de stulna 

narkotikapengarna, som kan göra en obehörig vinst i den här situationen, vilket jag på sätt och 

vis kan hålla med om.158 Jag tolkar dock inte detta som att han menar att det därför alltid är 

den som blivit frånstulen pengarna, det vill säga i det fall som denna uppsats behandlar, R, 

som skall ha rätt till pengarna. I målet konstaterades att A inte hade något anspråk på 

pengarna som kunde ges företräde framför R:s anspråk. Diskussionen om obehörig vinst togs 

ej upp till behandling.  

 

Som jag nämnt ovan, under avsnitt 7.2, kan det vidare sägas finnas en risk att vi skapar 

ett ”laglöst land” för kriminella om vi erkänner en generell turpe-princip inom 

skadeståndsrätten. Om varje överenskommelse av otillbörligt syfte skulle avvisas av 

domstolen på grund av en turpe-princip, skulle inga rättsverkningar alls inträda för parterna 

trots deras otillbörliga handlande. Våra domstolar skulle ej kunna påverka denna typ av 

brottsliga förfaranden mellan kriminella, utan det skulle lämnas helt upp till de kriminella 

själva att reglera deras mellanhavanden på olika vis. Om exempelvis R:s skadeståndstalan 

skulle ha avvisats, och A således skulle ha fått behålla de stulna pengarna, är det inte helt 

otroligt att tänka sig att R förr eller senare skulle försöka stjäla tillbaka pengarna från A eller 

hämnas på något vis. Detta emedan han, om han lyckades stjäla tillbaka pengarna, enligt 

rättsordningen skulle få rätt att behålla dem. Ett sådant rättsläge skulle kunna leda till en 

oändlig härva av brott mellan kriminella, där egendom stjäls dem emellan om och om igen. 

Frågan är om det inte är bättre för rättsordningen att behålla ett finger med i spelet, än att helt 

ställa sig utanför detta ”laglösa land” och lämna de kriminella till sitt öde. Ett samhälle där 

                                                 
158 Andersson, ”Turpösa” krav inom skadeståndsrätten – skadeståndsskyddets gräns avseende rättsstridiga 
förhållanden, s 5. 
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rättsordningen tyst accepterar att vissa av dess invånare på eget bevåg ständigt försöker ta 

besittning över varandras egendom torde ej vara önskvärt.  

 

Min åsikt är således att försiktighet bör iakttas innan man avvisar eller ogillar en talan. Det 

finns säkerligen situationer där ett avvisande eller ogillande kan vara lämpligt, men jag anser 

att restriktivitet bör iakttas, och att hänsyn måste tas till omständigheter i det specifika fallet.  

 

Det bör likafullt poängteras, att även om en turpe-princip kan erkännas som tillämplig inom 

utomobligatorisk skadeståndsrätt, kvarstår samma problematik som tidigare diskuterats 

gällande pactum turpe. Denna problematik består i det att det ej går att ställa upp en klar och 

tydlig bestämmelse om när och hur den skadeståndsrättsliga turpe-principen skall tillämpas, 

utan en bedömning måste göras från fall till fall. I fallet med de stulna narkotikapengarna 

stadgade HD att det skulle vara mindre ändamålsenligt att ställa upp ett generellt undantag 

från den rätt till skadestånd som följer av allmänna skadeståndsrättsliga principer.159 Detta 

eftersom frågor rörande pactum turpe och skadestånd kan aktualiseras i så många olika 

situationer. Som nämnts bottnar denna olämplighet i flera olika orsaker, bland annat i det att 

konsekvenserna av en sådan regel måste sägas vara svåra att överblicka.160  

 

Vidare uppstår en viss gränsdragningsproblematik, vilket i viss mån tidigare diskuterats under 

avsnitt 3.4. Vad händer om någon genom en narkotikaaffär intjänar ett större belopp kontanter, 

köper en fritidsbåt för dessa, och sedan blir bestulen på båten? Skall båten då anses 

som ”intjänad” genom det kriminella förfarandet, eller skulle regeln endast gälla om det var 

pengarna som blivit stulna?  Händelseförloppet kan även gå ännu längre. Som exempel kan 

nämnas om båten, som köpts för narkotikapengarna i nyss beskrivna exempel, skulle säljas 

och förtjänsten investeras i aktier som sedermera skulle säljas med vinst.161 Vilket krav på 

samband mellan intjänande och skada skall uppställas för att något skall ses som intjänat 

genom ett kriminellt förfarande?162 Ett otal frågor av liknande karaktär kan väckas, och det är 

svårt att uttrycka en princip som fångar upp just de fall som rättsordningen skulle vilja fånga 

med en dylik regel. Jag anser dock att man troligtvis skulle vara tvungen att dra gränsen 

ganska snävt just på grund utav att gränsdragningsproblematiken annars blir närmast omöjlig. 

Det skulle kunna hävdas att en stor del av de pengar eller den egendom som finns i samhället, 

                                                 
159 Se HD:s bedömning i NJA 2008 s 861. 
160 Schultz, Brottslingar förtjänar inte skadeståndsrättens skydd, s 484. 
161 Jfr Schultz resonemang under avsnitt 3.4. 
162 Se avsnitt 5.3. 
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någon gång varit inblandad i brottlig verksamhet.163 Men de är ju inte dessa fall vi vill komma 

åt genom en turpe-princip inom skadeståndsrätten. Min åsikt är således att gränsen skulle 

behöva dras redan vid förlusten av pengarna eller i vart fall vid det som närmast förvärvats för 

pengarna. Skulle man gå längre än så tror jag att det skulle bli alltför problematiskt. Skulle det 

dock kunna visas att exempelvis egendom inhandlats och sålts, för att sedan inhandla annan 

egendom, just i syfte att undkomma bestämmelser om pactum turpe, kan jag tänka mig att 

även denna situation skulle kunna avvisas eller ogillas genom en hänvisning till en turpe-

princip. Frågan är om det är troligt att kriminella skulle omsätta egendom på detta vis just för 

att undkomma att en eventuell stöld av deras egendom skulle riskera att ej prövas av 

rättsordningen. De torde snarare, som vi varit inne på tidigare, i så fall vilja fokusera på att ej 

bli av med sin egendom i första ledet. Skulle dock ovanstående scenario i något fall 

aktualiseras, har ju domstolen möjlighet att beakta den kriminelles onda tro i bedömningen av 

dennes rätt till skadestånd. 

 

Som vi såg i NJA 1937 s 264 skulle ett avvisande av en talan i den situationen även kunna 

leda till att det skulle bli godtyckligt vem av de kriminella som skulle få betala skadeståndet, 

vilket ej kan anses önskvärt. Dem som begått det ursprungliga brottet skall ju straffas för detta, 

och det skall ej närmast vara lotten som avgör vem som får betala ett skadestånd.   

 

Som konstaterats i avsnitt 7.3 torde en turpe-princip, enligt min mening, ej vara begränsad till 

avtalsrätten utan den torde även kunna vara applicerbar på utomobligatoriska skadeståndskrav. 

Som vi nu har sett finns det dock många skäl till att vara restriktiv med att avvisa eller ogilla 

en talan. Det är vidare även viktigt att en bedömning av ett avvisande eller ett ogillande, med 

hänvisning till en turpe-princip, alltid görs med hänsyn till omständigheterna i det specifika 

fallet, och att hänsyn tas till konsekvenserna av ett avvisande eller ett ogillande. Om ett 

avvisande eller ett ogillande av en talan skulle kunna antas få någon annan effekt än den 

avsedda, exempelvis att någon med ett mindre befogat anspråk på den stulna egendomen trots 

allt skulle bli den som skulle få den, bör turpe-principen således ej tillämpas. I dessa fall torde 

det snarare vara bättre att ta upp målet till prövning och sedan jämka ersättningen eller dylikt. 

Jag vill dock framhålla att min åsikt ej är att rättsordningen skall tillämpa en rättsosäker eller 

godtycklig rättstillämpning. Förutsebarhet och rättvisa är enligt mig en viktig del av 

rättssystemet. Däremot vill jag framhålla vikten av en bedömning i det enskilda fallet. Det 
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faktum att det finns ett oändligt antal situationer som kan uppstå, och att rättsordningen 

knappast kan förutse dem alla, gör att rättsordningen måste kunna väga in specifika 

omständigheter i sin bedömning.  

 

När jag har studerat praxis på området har jag även uppmärksammat att avvisande eller 

ogillande med hänvisning till pactum turpe är högst ovanligt. Domstolarna tycks mycket 

restriktiva med att ej tillerkänna mål rättsordningens skydd. Något som jag personligen anser 

är bra då huvudregeln bör vara att alla skall ha rätt till en rättvis prövning.  

 

7. 5 Alternativ till en turpe princip 

Jag har även funderat över om det kan tänkas finnas något alternativ till en turpe-princip inom 

svensk skadeståndsrätt, eftersom det får sägas vara en stark sanktion att avvisa eller ogilla en 

talan och då förenligheten med Europakonventionen kan ifrågasättas. Istället för denna starka 

sanktion torde man, i likhet med förfarandet i NJA 1995 s 661 och NJA 1973 s 141 kunna 

jämka skadeståndet i fall där skadan har samband med kriminalitet. Jag har således frågat mig 

om detta kan göras i enlighet med någon av de jämkningsgrunder som diskuterats ovan under 

avsnitt 5.4. Rättsordningen skulle då kunna tillerkänna alla dess skydd, men sedan låta 

skadeståndet jämkas i fall då samband med kriminell verksamhet har kunnat utrönas. För att 

kunna utreda om detta skulle kunna användas som ett alternativ till ett avvisande måste 

undersökas hur en jämkning skulle kunna gå till.  

 

Skulle man exempelvis kunna resonera som så att knarkhandlaren i fallet med de stulna 

narkotikapengarna kunde sägas ha uttryckt någon form av samtycke till att bli av med 

egendomen enär han intjänade pengarna, som han sedan blev bestulen på, genom kriminella 

handlingar? Resonemanget känns väl utdraget och ett sådant samtycke kan knappast sägas ha 

kommit till uttryck i målet. Det kan ej ses som troligt att knarkhandlaren intjänat pengarna för 

att han ville bli bestulen på dem, och resonemanget brister således.  

 

Om man istället tänker sig en situation där en klar och tydlig turpe-princip existerade i 

skadeståndsrätten, och att den som intjänat pengar på kriminell väg således var medveten om 

att han ej skulle åtnjuta rättsordningens skydd om han skulle bli bestulen på pengarna. Skulle 

det då kunna tänkas att han genom det kriminella intjänandet samtyckt till att bli av med dem, 

då han var medveten om det risktagande han tog, men ändå valde att företa det? Ett sådant 

resonemang skulle troligtvis även det brista. Bara för att en sådan typ av rättsregel skulle 



 54 

erkännas skulle knarkhandlaren fortfarande ej kunna sägas ha uttryckt en önskan att bli av 

med sina pengar. Även om han tog en risk genom sitt handlande, innebär detta ej att han kan 

anses ha uttryckt ett samtycke till att bli av med sina pengar. Risktagandet skulle ej heller ha 

något orsakssamband med själva förlusterna av pengarna, utan snarare ha evaluerats utifrån 

riskerna med att ej åtnjuta rättsordningens skydd. 

  

Min slutsats bli således att jag ej tror att ersättningen i fallet med de stulna narkotikapengarna 

skulle kunna jämkas utifrån någon av de klassiska jämkningsgrunderna. En jämkning av 

skadeståndet hade dessutom lett till att det skulle vara A, som stulit pengarna av R, som skulle 

få behålla pengarna i så fall. Det var ju just det som domstolen ej bedömde som rätt. Däremot 

stadgade domstolen i NJA målet att det ansetts möjligt att väga in särskilda förhållanden vid 

skadetillfället och på detta vis begränsa den rätt till skadestånd som annars skulle ha förelegat. 

Det tycks mig således inte uteslutet att man, istället för att avvisa eller ogilla en talan, skulle 

kunna jämka skadeståndet med hänsyn till samband med kriminell verksamhet, om det skulle 

ses som mer lämpligt. Detta kan även sägas vara mer i linje med artikel 2:103 i PETL där det 

stadgas att skadeståndsanspråk som hänför sig till orättfärdig verksamhet ej kan ersättas.164  

 

7.6 Europakonventionen och pactum turpe 

Som nämndes i avsnitt 3.3.1 behandlar Europakonventionens artikel 6 var och ens rätt till en 

rättvis rättegång, men om en talan skulle avvisas eller ogillas blir ju talan i regel aldrig prövad. 

Europakonventionens förenlighet med en skadeståndsrättslig turpe-princip torde således 

kunna ifrågasättas. Som nämndes i avsnitt 3.3.1 är dock den rätt till domstolsprövning som 

artikel 6 stadgar ej absolut, utan vissa begränsningar till rätten kan godkännas. Begränsningen 

skall då tjäna ett legitimt ändamål och stå i rimlig proportion till detsamma. Begränsningen 

får dock aldrig vara så långtgående att innehållet i artikel 6 kan sägas urholkas.165  

 

En turpe-princip torde således kunna vara förenlig med Europakonventionens artikel 6, 

åtminstone om den tillämpas med försiktighet. Ändamålet bakom principen är ju just det att 

vissa otillbörliga förfaranden ej kan sägas förtjäna rättsordningens skydd. Ur rättsordningens 

perspektiv torde detta ändamål vara legitimt. I de fall då en tillämpning av pactum turpe 

bedömts få allt för långtgående eller oavsedda konsekvenser har principen inte heller 

tillämpats, utan restriktivitet har iakttagits. Mål har främst avvisats då ett pactum turpe har 
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haft ett direkt samband det osedliga.166 Om fortsatt restriktivitet och försiktighet iakttas vid 

tillämpning av pactum turpe, oavsett om principen tillämpas i avtalsrättslig eller 

skadeståndsrättslig kontext, är min uppfattning således att Europakonventionens artikel 6 ej 

skulle underminera en turpe-princip inom svensk skadeståndsrätt. Detta i alla fall om beslutet 

att avvisa alternativt ogilla en talan kan ses som en rimlig begränsning i det specifika fallet i 

förhållande till principens ändamål.   

 

Det är svårt att avgöra vilken betydelse Europakonventionens artikel 6 hade för avgörandet i 

fallet med de stulna narkotikapengarna, då artikeln ej diskuterades i domskälen. Eftersom 

artikel 6 gäller som lag i Sverige kan jag dock tänka mig att den påverkar svenska domstolar 

på så sätt att de torde tänka efter en extra gång om avvisning eller ogillan verkligen skall 

företas. Även om jag, som nämnts tidigare, erkänner en turpe-princip inom skadeståndsrätten, 

vill jag poängtera att det finns all anledning att vara fortsatt restriktiv vid tillämpning av den. 

Huvudregeln måste sägas vara att alla har rätt till en rättvis prövning, men att undantag sedan 

kan göras ifrån artikel 6 då goda skäl finns. Dock aldrig i sådan utsträckning att artikel 6 

urholkas. 

 

7.7 Sammanfattande slutsats 

Tidigare i analysen konstaterades att rättsordningen ej avser att skydda kriminella intressen, 

men att den inte heller regelmässigt tyckts vilja utestänga dem. I fallet med de stulna 

narkotikapengarna utgick HD ifrån den skadeståndsrättsliga regeln att den som vållar 

sakskada, uppsåtligen eller av vårdslöshet, skall ersätta skadan. De skadeståndsrättsliga 

reglerna, som återfinns i SkL, måste, enligt mig, sägas vara huvudregler. De förutsättningar 

för skadestånd som behandlats i kap 5 måste således beaktas i bedömningen av om skadestånd 

skall utgå eller ej. Från denna huvudregel kan det sedan göras undantag. 

 

HD konstaterade i NJA 2008 s 861 att undantag kan göras i fall då anspråk strider mot lag 

eller goda seder. Det var alltså inte fråga om att göra undantag i fall då ett avtal strider mot 

lag eller goda seder. Inte heller var det fråga om ett undantag i fall då ett skadeståndsanspråk 

strider mot lag och goda seder, utan principen tycktes enligt HD kunna innefatta anspråk av 

alla de slag. Som jag nämnde i början av analysen ställde jag mig tveksam till detta uttalande 

då det ej motiverades utförligt av HD. Efter en noggrann genomgång av syften med pactum 

                                                 
166 Jfr exempelvis NJA 1989 s 786, Hovrätten över Skåne och Blekinge län mål 1496-99. 
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turpe och skadestånd, möjliga konsekvenser av en turpe-princip samt rättsordningens tidigare 

inställning till skadeståndskrav som har haft samband med brott, är jag dock beredd att hålla 

med HD om att principen om pactum turpe kan sägas ha ett vidare tillämpningsområde än just 

avtalsrätten. Avgörandet i målet måste även sägas tungt indikera på att en turpe-princip även 

kan, och i framtiden kommer att kunna, tillämpas på utomobligatoriska skadeståndsanspråk. 

Att uttrycka att SkL de lege ferenda torde innehålla en turpe-princip är således obehövligt 

eftersom principen redan anses tillämplig på utomobligatorisk skadeståndsrätt. Däremot vill 

jag hävda att principen bör tillämpas med restriktivitet och endast då tillämpning uppenbart är 

lämplig. Konsekvenser av en tillämpning av principen bör alltid beaktas och 

omständigheterna i målet bör tillåtas att spela in. Detta bland annat med hänsyn till 

Europakonventionens artikel 6 om allas rätt till en rättvis rättegång, men även med hänsyn till 

risk för godtyckliga bedömningar, risk för ett ”laglöst land”, svårigheter att förutse alla 

tänkbara situationer samt risk för obehöriga vinster. Vid en bedömning av om ett mål, inom 

avtalsrätten, skall avvisas med hänvisning till pactum turpe, skall det vidare vid 

ogiltighetsbedömningen tas hänsyn till om den lagregel som överträtts bygger på sådana 

hänsyn som gör att en ogiltighetspåföljd är påkallad. Tidigare har beskrivits att detta kan 

göras genom en analys av syftet med lagregeln, behovet av en ogiltighetspåföljd för att 

sanktionera den och de olika konsekvenser som en sådan ogiltighetspåföljd skulle kunna 

medföra.167 Enligt mig kan detta synsätt även tillämpas utanför en avtalsrättslig kontext, då 

inget stadgas om krav på förevarande avtal.  

                                                 
167 Se kap 6.3.3, NJA 1997 s 93. 
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