
 

 

�

�

Rättsvetenskap C 
C-uppsats 10 p 
Handledare: 
Mikael Schnürer   
VT – 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pactum turpe 
- avtal i str id med lag 

eller  goda seder  
 
 
 
 
 
 
 

 Författare: 
 

Emelie Lindh 
 

Marie Löfström 
 



 

Sammanfattning 
 

Avtal är själva grunden för uppkomsten av civilrättsliga mellanhavanden överhuvudtaget. 
Avtalsrätten i Sverige bygger på två huvudprincipen, dels rätten för var och en att fritt ingå 
avtal, avtalsfriheten, dels skyldigheten för parterna att infria avtalet, pacta sunt servanda. 
Rättsordningens ambition är att i möjligaste mån eftersträva att ge avtalet den rättsverkan som 
dess innehåll anger. Dock är inte detta alltid möjligt eftersom principen om pactum turpe 
finns, vilken säger att avtal i strid med lag eller goda seder är ogiltiga. Därmed inskränks 
avtalande parters möjligheter att avtala om vadsomhelst. Ändå finns inte principen lagstiftad i 
Sverige, tillskillnad från i många andra länder, däribland de flesta nordiska.  
 Denna oskrivna rättsgrundsats har i någon form funnits ända sedan romartiden, men 
omnämns ändå sällan i praxis och doktrin. Dock har frågan varit uppe i HD ett antal gånger, 
och dessa fall har resulterat i att domstolen genom åren har arbetat fram ett tillvägagångssätt 
för att handskas med ett pactum turpe. Av praxis kan man utskilja några stora områden där 
principen har varit aktuell, däribland svartjobb och skattefusk.  
 Pactum turpe kan således delas in i två delprinciper; att både avtal i strid med lag och avtal 
i strid med goda seder är ogiltiga. När det är fråga om det första är det varken lika 
kontroversiellt eller svårt att bedöma som avtal i strid med goda seder. När det gäller god sed 
är det alltid svårt att avgöra vad som utgör detta och veta vilken måttstock man ska använda.  
 En lagstiftning om pactum turpe skulle leda till att rättsläget klargörs. En lagregel väger 
tyngre än en oskriven rättsprincip, den borde öka förutsebarheten och eventuellt även vara 
positiv ur preventionssynpunkt.  
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Förkor tningar   
 
AvtL  Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område (Avtalslagen) 
BGB    Bürgerliches Gesetzbuch 
BrB    Brottsbalken  
DL    Danske Lov 
EKMR Europeiska konventionen d. 4 nov. 1950 om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) 
EU     Europeiska unionen 
FB    Föräldrabalken 
HD     Högsta domstolen 
HovR   Hovrätt 
JB     Jordabalken  
JT     Juridisk Tidskrift 
KKL    Konsumentköplagen (1990:932)  
KkrL    Konsumentkreditlagen (1992:830) 
KL    Konkurrenslagen (1993:20)  
MD    Marknadsdomstolen  
MFL    Marknadsföringslagen (1995:450) 
ML    Mervärdesskattelag (1994:200) 
NJA     Nytt juridiskt arkiv 
NL    Norske Lov 
PECL    Principles of European Contract Law 
Prop.    Proposition   
RVL    Lag (1944:181) om redovisningsmedel 
SOU     Statens Offentliga Utredningar 
SvJT     Svensk Juristtidning 
TR    Tingsrätt  
 
 
 

Latinska uttryck 
Contra bonos mores       I strid med goda seder 

Contra legem         Mot lagen 

In fraudem legis        Strider mot lagens anda 

Pacta turpia          Talerätt uppstår inte om avtalssyftet är osedligt 
(ex turpia causa non oritur actio)   
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund  
Avtal är ett oumbärligt instrument i samhället och själva grunden för uppkomsten av 
civilrättsliga mellanhavanden överhuvudtaget, därför behövs regler för hur man ska handskas 
med dessa. Alla människor har självbestämmanderätt och därför anses det att ett avtal ska 
bygga på frivillighet, en långtgående avtalsfrihet (även om denna inte är total). Detta har 
länge setts som en förutsättning för att man ska kunna acceptera avtals bindande verkan. Då 
avtalsfrihet råder ska även i möjligaste mån det som parterna har bestämt i avtalet vara 
gällande. Detta är inte alltid möjligt i fall då avtalet står i strid med lag eller god sed, då det är 
fråga om ett pactum turpe.  

Inte minst inom civilrätten utgör allmänna rättsgrundsatser en viktig del av gällande rätt. 
Ofta har dessa principer, som pactum turpe, åskådliggjorts genom praxis och doktrin. Som 
alltid blir rättsläget oklart då det handlar om rättsprinciper, då dessa inte har en lika säker plats 
i rättskällornas hierarki, vilket alltid leder till osäkerhet vid tillämpning av dem.  

Den allmänna åsikten kan nog tänkas vara att man alltid har rätt att få sin talan prövad i 
domstol. Pactum turpe inskränker denna möjlighet, då den kan leda till att domstolen inte ens 
vill befatta sig med tvisten. Trots att pactum turpe kan leda till sådana långtgående 
konsekvenser finns det ändå ingen lagstiftning om denna.     
 

1.2 Problemformuler ing  
Pactum turpe innebär att avtal kan bli ogiltiga både om de står i strid med lag och med goda 
seder, och vi har för avsikt att utreda båda delprinciperna, men vår tyngdpunkt kommer att 
ligga på avtal som strider mot goda seder. Studien kommer även till viss del att vara i ett de 
lege ferenda-perspektiv. Våra frågeställningar är:  

- Vad innebär pactum turpe i dagens samhälle?  
- Bör denna rättsprincip införas i lag?  

 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att försöka ta reda på vad rättsprincipen pactum turpe innebär i dagens samhälle 
och hur den begränsar avtalsfriheten. Samtidigt ämnar vi utreda om principen bör införas i 
lag, och hur denna eventuella lagstiftning i så fall skulle kunna tänkas se ut.  
 

1.4 Metod  
För att uppnå vårt syfte med denna uppsats har vi utgått ifrån den ofta kallade traditionella 
juridiska metoden. Detta har inneburit att vi på sedvanligt sätt först har studerat de högst 
rankade rättskällorna; lagar och förarbeten. Pactum turpe är en oskriven rättsgrundsats, vilket 
innebär att det är en regel som gäller utan att vara lagstiftad. Därmed har inte författningar 
varit den största informationskällan för detta arbete. Däremot har frågan berörts desto mer i 
rättspraxis och till viss del i juridisk litteratur, även i andra länder. Vi har därför haft viss nytta 
av utländsk doktrin och författning. Ofta har prejudikat stor betydelse när man vill studera 
användningen av oskrivna rättsregler, vilket har inneburit att detta har varit en värdefull 
informationskälla. Därför har vi använt oss av många rättsfall i uppsatsen. Pactum turpe är en 
fråga som har diskuterats en del i både böcker och artiklar, även om den inte har fått något 
större utrymme. Trots att doktrinen har en låg ställning i rättskällornas rangordning kan den 
dock ofta få ett både mindre och större inflytande för såväl domstolen som andra praktiker. 



 

 3 

Rättsdogmatiken har bl.a. som uppgift att beskriva den gällande rätten. En fördel med att 
studera denna rättskälla är att den förnyas i takt med samhället, precis som människors 
uppfattning om god sed. Detta gör inte de högre rättskällorna på samma sätt.  

Inom rättsdogmatiken kan man även se olika författares ståndpunkter till pactum turpe, 
vilket har gett ett gott underlag för diskussion. Som alltid vid användande av sekundära källor 
bör man vara källkritisk.   
 

1.5 Avgränsningar  
Pactum turpe finns i olika skepnader i många olika länder, men vi har valt att endast beskriva 
dessa länders lagar mycket kortfattat. Istället har vi fokuserat på vad principen innebär i 
svensk rätt. Därmed använder vi oss inte av någon utpräglad komparativ metod, utan den 
traditionella juridiska.  

Ofta leder oskäliga avtal till att de jämkas med hjälp av bl.a. 36 § AvtL. Dock har vi endast 
kortfattat gått in på denna generalklausul, då vårt ämne för uppsatsen är tillämpningen av 
pactum turpe på avtal.  

Pactum turpe innebär både att avtal i strid med lag såväl som avtal i strid med goda seder 
kan leda till ogiltighet. Vi har valt att lägga större fokus på det senare, då det ger mer 
möjlighet till diskussion och rättsläget där är mer osäkert.  
 

1.6 Disposition   
Inledningsvis, i kap. 2, kommer avtalsinnehåll, avtalsfrihet och begreppet pactum turpe att 
behandlas. Avsikten här är att få bakgrundsinformation för att få en bild av principen och 
lättare förstå problematiken med den.  
 I kap. 3 behandlar vi avtal i strid med lag och därtill relevant lagstiftning, utan att gå alltför 
djupt in på detta. För att se hur delprincipen används i praktiken väljer vi att belysa det med 
några rättsfall. Vi avslutar med att kort presentera våra kommentarer.  
 I kap. 4 gör vi en grundlig genomgång av avtal som strider mot goda seder, inom vilka 
områden detta kan aktualiseras och vi visar också rättspraxis stora betydelse för att belysa hur 
principen har utvecklats och ser ut idag. Även här avslutar vi med att kort ge våra egna 
kommentarer.  
 I kap. 5 ges en sammanfattande bild av hur synen på pactum turpe ser ut i såväl praxis som 
doktrin. Skälet till detta är bl.a. att visa olika ståndpunkter till principen.   
 I kap. 6 ges ett de lege ferenda-perspektiv på principen pactum turpe, då ur författares syn 
på en eventuell lagstiftning. Även en kortare internationell studie av motsvarande principer 
ges. Avsikten med detta är att få ett bättre underlag för att själva kunna diskutera och sedan ge 
ett eventuellt lagförslag.   
 I kap. 7 diskuterar och ger vi våra svar på våra frågeställningar och lite blygsamt försöker 
vi ge ett eget förslag på hur en eventuell lagstiftning kan se ut.  
 I kap. 8 presenteras avslutningsvis uppsatsens sammanfattande slutsatser.    
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2 Allmän avtalsrätt och begreppet pactum turpe  
 

2.1 Vad man kan avtala om – avtal och dess innehåll 
Avtal förekommer av de mest mångskiftande slag; det kan vara fråga om allt ifrån att handla i 
snabbköpet till att köpa upp ett helt företag. Det är också fråga om avtal, även om det inte 
föreligger i just juridisk mening, alltså att man inte med hjälp av rättsordningen kan 
framtvinga dess förpliktelser. Det kan då vara fråga om väntjänster och liknande, t.ex. att man 
har kommit överens om att äta middag eller kanske att ta en promenad tillsammans. Att inte 
uppfylla sådana förpliktelser är inget som man behöver blanda in juridiken i. Är däremot 
saken den att pengar är inblandade kan konsekvensen bli en annan och skadestånd kan bli en 
potentiell påföljd, även om det fortfarande är fråga om att utföra en väntjänst.   
 Trots att man inte kan ställa lika höga krav vid försummelse av väntjänst som vid tjänst 
mot betalning, kan det följaktligen ändå bli fråga om skadestånd. Rättspraxis visar att gränsen 
mellan avtal som måste avvecklas helt i privat regi och sådana som kan framtvingas med hjälp 
av rättsmaskineriet kan vara svår att dra i praktiken.1  
 Det är främst i den ekonomiska omsättningens tjänst som avtalet tjänar som instrument, 
alltså vid utbytet av varor och andra naturaprestationer mot pengar. Avtalet fyller även den 
rättsliga formen för att grundlägga och reglera olika mellanhavanden av ofta varaktig 
beskaffenhet, exv. vid anställning, hyra och försäkring. Gemensamt för alla typer av avtal kan 
sägas vara att det alltid är fråga om utbyte av nyttigheter av olika slag, hela tiden i skepnaden 
av transaktioner och prestationer.2   
 Varken i avtalslagen eller i annan lagtext kan man få en definition av vad ett avtal är för 
något. I avtalslagen kan man endast utläsa att ett avtal är en slags rättshandling, vilket man 
även kan se i lagens fullständiga rubrik: Lag om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område. Även benämningen viljeförklaring används i lagen, vilken man 
med detta anses avse dels att en vilja eller avsikt ska framkalla viss rättsverkan, vanligen att 
förbinda sig till förklaringens innehåll, dels att denna vilja eller avsikt måste ha kommit till 
uttryck på ett sådant sätt att den kan uppfattas i sinnevärlden, eller tydligare uttryckt, av 
motparten.3 

Adlercreutz menar att denna definition torde förutsätta att viljan eller avsikten har kommit 
till uttryck på ett sådant sätt och i en sådan form som typiskt sett erkänns av vår rättsordning. 
Han kallar dessa uttryck för avtalsfakta och menar att det är på grund av rättsreglerna som 
vissa fakta kvalificeras som viljeförklaringar eller rättshandlingar och på så sätt tillmäts 
rättslig betydelse.4  

När det gäller avtals rättsliga funktioner så är det mest grundläggande att binda de 
avtalande parterna, samtidigt som att avtalet utpekar parterna. Således uppstår ett 
rättsförhållande.5  
 De två huvudprinciper som avtalsrätten bygger på är dels rätten för var och en att fritt ingå 
avtal, avtalsfriheten, dels skyldigheten för parterna att infria avtalet, avtalsbundenheten, pacta 
sunt servanda. Dessa två pelare står för grunden i det som är dagens avtalsrätt, då de utgör 
bakgrunden till de avtalsrättsliga teorier och dogmer som har påverkat lagbestämmelser, 
normer och metoder. Även om båda dessa principer kan tyckas vara självklarheter i dag, så 
har de inte alltid varit det. De har båda vuxit fram ur de grundläggande reglerna för mänsklig 

                                                 
1 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 6:e uppl., Norstedts juridik, Stockholm 2003, s. 75 
2 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, 12:e uppl., Juristförlaget, studentlitteratur, Lund 2002, s. 15 
3 Adlercreutz, a.a. s. 20 
4 Adlercreutz, a.a. s. 20  
5 Adlercreutz, a.a. s. 22 
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samvaro och deras närmare innehåll påverkas av idéhistoriska utvecklingslinjer, politiska 
värderingar samt samhällsförhållandena i övrigt.6   
 Vilken betydelse har då avtalsbundenheten? Om man ser samhället i stort och begrundar 
vikten av att hålla sina löften, stora som små, inser man snart att detta är synnerligen viktigt 
för att man ska kunna få en ordnad samvaro. När man ser avtalsbundenheten ur det 
obligationsrättsliga perspektivet är det viktigaste först och främst att tillförsäkra parterna de 
rättigheter som avtalet innehåller. I händelse av tvist rörande innehåll och tolkning av avtalet 
har man domstolar till förfogande, vilka agerar som ett slags påtryckningsmedel, och som har 
möjlighet att tvinga en part att uppfylla sina förpliktelser. Allt som allt kan man säga att 
avtalsbundenheten, såväl som avtalsfriheten, utgör en stor del av grunden för ett samhälle med 
väl fungerande ekonomisk omsättning.  
 Den rättsligt sanktionerade avtalsbundenheten är alltså inget självändamål, menar Ramberg 
& Ramberg, utan den skapar ordning och reda i relationerna mellan avtalsparter. Genom 
förutsägbarhet och effektivitet medverkar också principen till att minska kostnaderna för 
utbytet av varor och tjänster. Slutsatsen härmed blir att det finns tunga rättsekonomiska skäl 
för att avtalsbundenheten bör säkras genom lagregler och exekutivt tvång.7   
 Avtalsbundenheten ses i dag som självklar och när fasta principer, menar Ramberg & 
Ramberg, väl har etablerats minskar vår benägenhet att söka efter skälen till varför de finns 
och ifrågasätta deras generella ändamålsenlighet. Fortfarande tycks alla rättssystem hålla fast 
vid principen om avtalsbundenhet som huvudregel, men författarna menar att tendenser går i 
riktning mot att i större utsträckning än tidigare medge sådana undantag som kan vara 
befogade i det enskilda fallet. Exempel på sådana situationer där det ses som oskäligt att 
tvinga en part att stå fast vid sitt löfte är att oförutsedda förändringar motiverar att 
bundenheten modifieras.8 I en situation där ett avtal strider mot lag eller goda seder väger inte 
heller alltid avtalsbundenheten över i vågskålen.  
  

2.2 Allmänt om avtalsfr ihet och dess begränsningar  i form av pactum turpe  
Det är vedertaget i svensk rätt att avtal ska bygga på frivillighet, vilket visar sig i den 
långtgående avtalsfrihet man ger avtalande parter. Ambitionen kan sägas vara att i möjligaste 
mån eftersträva att ge avtalet den rättsverkan som dess innehåll anger. Dock hindras detta när 
det är fråga om avtal som strider mot gällande rätt eller goda seder (contra bonos mores), 
alltså då det är fråga om ett s.k. pactum turpe (på latin pacta turpia (ex turpi causa non oritur 
actio = talerätt uppstår inte om avtalssyftet är osedligt))9. När denna princip inträder, inträder 
också en begränsning i parternas avtalsfrihet. Efter att man överskridit denna av 
rättsordningen uppställda gräns har man också förlorat dennas godtagande och den 
möjligheten den ger att kunna framtvinga avtalet. 

Formuleringen av principen att avtal inte får strida mot lag eller goda seder är egentligen 
något snäv. I en fullständig förklaring av begreppet kan man tala om att avtal inte får strida 
mot lag, kringgå lag, strida mot goda seder eller strida mot samhälleliga intressen. Avtal som 
hamnar under någon av dessa kategorier har gemensamt att de, till följd av sitt innehåll, syfte 
eller partskonstellation anses kränka någon norm, som skyddar andra intressen än 
avtalsparternas. Andra skäl än just avtalsparternas intressen ligger bakom dessa normer. 

                                                 
6 Ramberg & Ramberg, a.a. s. 24 
7 Ramberg & Ramberg, a.a. s. 26 
8 Ramberg & Ramberg, a.a. s. 26 
9 Ramberg & Ramberg, a.a. s. 76 
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Därför ser man det ofta som motiverat att behandla de fyra principerna i ett sammanhang.10 
Just detta har valts att göras i förevarande uppsats.   
 Så länge ett avtal har ett acceptabelt syfte kan det sålunda med rättsordningens hjälp 
sanktioneras, alltså framtvingas. Dock förekommer det att avtal har alltför tvivelaktiga syften, 
så att man anser att sådana inte ” förtjänar”  rättsordningens hjälp och därmed kan inga 
avtalsrättsliga påföljder och sanktioner aktualiseras. Exempel på detta är avtal om sexuella 
tjänster11, svartjobb eller spel om pengar12, alltså är det här fråga om pactum turpe.13  

Följaktligen kan ett avtal bli ogiltigt p.g.a. att dess innehåll strider mot lag eller goda seder. 
Har man träffat avtal, där part åtager sig något som är en straffbar handling eller något som 
uppenbart strider mot vedertagna moralnormer eller goda seder, är det följaktligen fråga om 
ett pactum turpe.14  
  

2.3 Pactum turpe och 36 § avtalslagen  
När man har ingått ett avtal där någon ska begå en handling som strider mot lagen eller mot 
goda seder, t.ex. en brottslig handling, medför detta med all säkerhet stora jämknings-
möjligheter. Man kan t.ex. inte kräva fullgörelse av en sexuell tjänst. När det är fråga om ett 
pactum turpe kan det således leda till att jämkning sker med stöd av avtalslagens 
generalklausul, 36 §. Trots att rättssystemets inställning ofta är att man inte överhuvudtaget 
vill befatta sig med avtal av denna typ, står det ändå klart i förarbetena till 36 §15 att jämkning 
är en möjlig lösning när man handskas med ett pactum turpe.16  
 I förarbetena säger man dock, när ett visst villkor bedöms som oskäligt, att jämkning av 
avtalet bör utnyttjas med viss försiktighet. Man säger att jämkningen ska kunna ske antingen 
om en bestämmelse i avtalet är otillbörlig eller om tillämpningen i visst fall är otillbörlig. Man 
anser att det är ”onödigt att göra en sådan distinktion för att markera att prövningen skall 
kunna avse såväl ett villkors karaktär i och för sig som tillämpningen i det särskilda fallet”17. 
Istället säger man att det bör räcka att föreskriva i lagtexten att avtalsvillkor får jämkas eller 
åsidosättas om det är oskäligt.   

Norlén menar att man kan hävda att ett avtal som är oskäligt strider mot lag, eftersom 
rättsordningen till följd av 36 § AvtL inte skyddar oskäliga avtal. Han menar dock att det inte 
är så företeelsen avtal contra legem (mot lagen) har uppfattats och poängterar att 36 § AvtL 
rör förhållandet mellan parterna och har i första hand uppställts i parternas intresse.18 

Ramberg menar att en stor osäkerhet beträffande avvisning av ett oskäligt avtal råder, alltså 
om avtalet ska ses som oskäligt och eventuellt kan jämkas. Hon menar att bara för att ett avtal 
inte är uttryckligen förbjudet så är det tillåtet och ska erhålla full avtalsrättslig effekt och 
istället finns det ” inom ramen för en oskälighetsbedömning enligt 36 § avtalslagen […]  
utrymme för att beakta omoraliska aspekter även om det mig veterligen inte finns något 
svenskt rättsfall där så skett” .19 
                                                 
10 Norlén, Andreas, Oskälighet och 36 § avtalslagen, Ekonomiska institutionen, Avdelningen för rätt och 
rättsfilosofi, Linköpings universitet, 2004, s. 230  
11 Frågan har dock aldrig gått upp i HD. 
12 Dock har avtal om spel accepterats mer och mer av den svenska staten. Se vidare i 4.4.1 
13 Ramberg & Ramberg, a.a. s. 76 
14 Adlercreutz, a.a. s. 287 
15 Prop. 1975/76:81 om ändring i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 36 §, s. 
110 f 
16 Jansohn, Åsa/Kjellin, Henrik, Vad är oskäligt? En analys av 36 §, Handelsrättslig skriftserie nr. 1101-7236;2, 
Institutionen för Handelsrätt, Juristförlaget, Lund 1990, s. 56 
17 Prop. 1975/76:81, s. 111 
18 Norlén, a.a. s. 230  
19 Ramberg, Christina, Avtal om abort – pactum turpe?. I: Flodgren, Boel (red.), Avtalslagen 90 år, Norstedts 
Juridik, Stockholm 2005, s. 311  
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Även om det är fråga om ett avtal i strid med goda seder, konsumeras alltså 
ogiltighetsgrunden av lagfästa principer om oskäliga avtalsvillkor. Ingvarsson menar därför 
att det intressanta området för en undersökning av innehållet i begreppet goda seder i svensk 
rätt blir endast den som faller utanför jämkningsregeln i 36 § AvtL och som inte heller 
omfattas av tillämpningsområdet för avtalslagens övriga ogiltighetsregler.20  

Bernitz´ åsikt i frågan, med stöd av förarbetet till 36 § AvtL, är att det torde vara så att 
avtalsvillkor som strider mot lag eller goda seder torde kunna sättas åt sidan med stöd av 
denna paragraf21.  

                                                 
20 Ingvarsson, Torbjörn, Spel och osedliga avtal, SvJT 2004 s. 750 
21 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, 2:a uppl., Norstedts juridik, Stockholm 1999, s. 77 
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3 Avtal i str id med lag 

3.1 Inledning  
Omfattande regleringar och förbud har blivit all vanligare i vårt moderna rättssamhälle. 
Följden av detta blir ofta att de inskränker på vår avtalsfrihet, såväl på möjligheten att avtala 
som på avtalsinnehållet.22 Följaktligen har en mängd lagar uppställts vars dubbla rättsverkan 
kan sägas bli att dels värna sitt skyddsområde, dels att sätta gränser för vad parterna har 
rättslig möjlighet att avtala om.    

För att principen om pactum turpe ska bli aktuell behöver man inte överskrida gränsen för 
vad som lagtexten säger är direkt olagligt, utan ett avtal som strider mot lagens anda kan vara 
tillräckligt. Parternas syfte med avtalet får anses vara att undgå ett legalt förbud för att uppnå 
det lagstiftaren ville förhindra genom förbudslagstiftningen, man har följaktligen medvetet 
försökt kringgå lagstiftningen. Man kan tillägga att hur strängt man tolkar lagen kan tillmätas 
viss betydelse; om lagen ges en mer extensiv tolkning blir fler avtal i fråga att betrakta som att 
de är i direkt strid med lag. En mer restriktiv tolkning skulle ge upphov till ett ökat utrymme 
för att betrakta avtal såsom varande in fraudem legis (strider mot lagens anda), men inte direkt 
contra legem (mot lagen).23 

Svensk rätt har uppställt en mängd lagar som begränsar parters avtalsfrihet. Exempel på 
detta är konkurrenslagen, jordförvärvslagen24, vapenexportlagstiftningen och handels-
restriktioner till följd av ekonomiska sanktioner mot andra stater25. Trots att dessa lagar har 
olika syften har de alla ändå det gemensamt att de i åtminstone någon mån inskränker 
avtalsfriheten26. Tyngdvikten i förevarande studie har dock som ovan nämnts lagts på hur 
rättsordningen ser på avtal som strider mot lag och goda seder ur ett avtalsrättsligt perspektiv, 
i vilket bl.a. ingår att studera hur lag- eller moralstridigheten innebär för parternas 
avtalsrättsliga bundenhet.  
 

3.2 Bakgrund  
En kort bild av framväxten av principen att avtal inte får strida mot tvingande lagstiftning kan 
vara av intresse. För att gå tillbaka så långt som till Romarriket kan man då se att deras 
grundinställning var att avtal i strid med gällande lag var ogiltiga. Om man studerar den äldre 
romerska rätten ser man att en indelning av lagarna gjordes; en indelning i tre kategorier 
utifrån vilka sanktioner som kunde aktualiseras vid brott mot dem. Den första kategorin var 
leges perfectae, och det var endast avtal som stred mot denna lag som under alla förhållanden 
var ogiltiga. De andra två kategorierna var leges minus quam perfectae och leges imperfectae. 
Efter hand föll lagindelningen ur bruk och man ansåg generellt att alla lagstridiga avtal skulle 
leda till rättshandlingens ogiltighet. Även när det var fråga om avtal som inte direkt stred mot 
lagens bokstav men väl mot dess anda ansågs de också ogiltiga (avtal in fraudem legis). Såväl 
principen om ogiltighet av transaktioner contra legem som transaktioner in fraudem legis 
upptogs i ius commune27, och båda reglerna äger fortfarande giltighet i många länder.28   
 
                                                 
22 Ramberg & Ramberg, a.a. s. 77 
23 Norlén, a.a. s. 231 
24 Jordförvärvslagen (1979:230) 
25 Ramberg & Ramberg, a.a. s. 77 f  
26 Norlén, a.a. s. 231  
27 Ius commune: den allmänna rättsordning, vilken tillämpades i ett antal europeiska länder under senmedeltiden 
och några nästföljande sekel, och som byggde på medeltida juristers bearbetningar av den romerska och den 
kanoniska rätten och var överordnad de inhemska rättskällorna. (Källa: Nationalencyklopedin)     
28 Norlén, a.a. s. 232  
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3.3 De lege lata 
Som ovan har konstaterats bör en åtskillnad göras mellan avtal som strider mot lag och avtal 
som strider mot goda seder. Vad gäller avtal i strid med lag har lagstiftaren tagit aktiv 
ställning, t.ex. beträffande avtal om aktiv dödshjälp. Därav blir det inte lika kontroversiellt att 
avvisa lagstridiga avtal.29  
 Någon allmän regel om ogiltighet, alltså varken när det är fråga om avtal i strid med lag 
eller mot goda seder, har inte stiftats i lagen. Författarna till avtalslagen avvisade ett sådant 
införande av en generell ogiltighetsregel, då de menar att en sådan inte skulle ”äga något 
värde” 30. Almén, som tillsammans med bl.a. Eklund författade motiven till avtalslagen, menar 
att det dock inte är säkert att en rättshandling som från viss synpunkt är lagstridig eller t.o.m. 
straffbar, också är civilrättsligt ogiltig31. Även Grönfors, menar att så är fallet32.   
 

3.4 Förbudslagstiftning  
Som ovan nämnts har alltså svensk rätt uppställt en mängd lagar som begränsar parters 
avtalsfrihet. Till exempel kan det föreligga kreditrestriktioner som kan begränsa 
avtalsparternas finansieringsmöjligheter, prisstopp kan beslutas i syfte att dämpa 
prisutvecklingen, handelsrestriktioner kan förekomma för att skydda inhemsk produktion, 
krav på att skydda miljö kan uppställas genom att förbjuda viss exploatering av mark och 
förbud att sälja krigsmaterial eller investera i eller bedriva handel med länder som inte följer 
direktiv eller beslut uppställda av FN, s.k. ekonomiska sanktioner, kan förekomma.33 
 Flertalet exempel på förbudslagstiftning kan alltså uppställas. Som har konstaterats ovan så 
finns inskränkningar i avtalsfriheten i rikt mått, främst regler som man har ställt upp i syfte att 
skydda den genomsnittligt svagare avtalsparten, t.ex. i arbetsrättsliga lagar eller i 
konsumentskyddslagstiftningen. Det ogiltigheten innebär är oftast att de tvingande lagreglerna 
träder in istället för de avtalade, med andra ord blir avtalet gällande fast med andra 
rättsverkningar än det som det innehåller. Man kan se detta på två sätt; antingen som att 
avtalet blir gällande med ändrat innehåll eller att avtalet delvis ersätts av lagbestämmelsen.34 

I 3 § KKL kan man se att avtalsvillkor som i jämförelse med denna lag är till nackdel för 
köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen. Motsvarande bestämmelser 
finns i 4 § KkrL som säger att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag 
är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen. Dock 
drabbas inte hela avtalet av ogiltighet. 

I KL kan man läsa i 7 § att avtal eller avtalsvillkor som är förbjudna enligt 6 §, vilken bl.a. 
handlar om avtal som har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen, 
resulterar i ogiltighet.  

Just vad ogiltighet enligt 7 § innebär och får för konsekvenser, går inte att utläsa av bara 
lagtexten. Det är dock självklart att avtalets efterföljd inte med rättsliga medel kan 
framtvingas. Är det fråga om ett avtal där endast någon bestämmelse drabbas av ogiltighet, 
men alltså avtalet i övrigt är legitimt, uppkommer frågan om avtalet i helhet bör 
upprätthållas.35 I förarbetena kan man läsa att jämkning av vissa avtalsvillkor eller att lämna 

                                                 
29 Ramberg, a.a. s. 310 f 
30 Prop. 1915:83 Förslag till lag om avtal och andrarättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 120  
31 Almén, Tore/Eklund, Rudolf, Lagen om avtal, 9:e uppl. (faksimilupplaga), Norstedts Juridik, Stockholm 1997 
32 Grönfors, Kurt, Avtalslagen, 3:e uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 1995, s. 181 
33 Ramberg & Ramberg, a.a. s. 77 
34 Adlercreutz, a.a. s. 288 
35 Adlercreutz, a.a. s. 289 



 

 10 

hela avtalet utan avseende men stöd av 36 § AvtL eller enligt förutsättningsläran kan bli 
aktuellt om giltigheten träffar ett avtalsvillkor som är av betydelse för andra delar av avtalet36. 
Även i andra, dock kanske inte lika stora lagar, kan man hitta paragrafer som inskränker 
avtalsfriheten. Enligt jordförvärvslagen får inte vem som helst lov att förvärva jordbruks- eller 
skogsfastighet i syfte att bl.a. eftersträva så effektivt jord- och skogsbruk så möjligt. I 
förköpslagen37 kan man se att kommuner har förköpsrätt till fast egendom då man vill främja 
den framtida utvecklingen av tätbebyggelse. MFL stadgar ett förbud mot vilseledande 
marknadsföring, då inte konsumenter ska luras av felaktiga uppgifter m.m.  

Vad händer då när en part ska fullgöra en prestation enligt ett avtal som drabbas av 
förbudslagstiftning? Hon utsätts då för vad som vanligen kallas rättslig omöjlighet, då 
rättsordningen inte kan acceptera att någon ska behöva bryta mot lagen för att kunna fullgöra 
sin del av avtalet. Ibland kan det vara fråga om avtal där dess uppfyllelse strider mot legala 
förbud i ett annat land än där avtalets ogiltighet ska prövas. I krigs- eller kristider eller vid 
fråga om handelsrestriktioner är ofta sådana förbud riktade mot en annan stat. I dessa fall kan 
det t.o.m. vara av allmänt intresse i den staten att avtalet fullgörs trots förbuden. Samtidigt kan 
det vara av allmänt internationellt intresse att förbuden respekteras, då dess syfte är att främja 
och skydda folkhälsan, exv. då det rör handel med narkotika. Följden härav blir att verkan av 
utländska förbud på avtalsförpliktelserna måste avgöras från fall till fall.38  
 

3.5 Rättspraxis 
Som tidigare nämnts är ett avtal som syftar till att kringgå lag, avtal in fraudem legis, inte ett 
avtal som direkt står i strid med lag, eftersom avtalet eller avtalsinnehållet inte är brottsligt 
eller på annat sätt olagligt. Dessa avtal kan ändå i vissa fall ses som ett pactum turpe, då de 
strider mot lagens anda. Ett exempel på ett sådant avtal är vissa bulvanförhållanden.  
 

3.5.1 NJA 1986 s. 258 - Bulvanfallet  
I detta fall hade en innehavare av samtliga aktier i ett tomtexploateringsbolag i eget namn, 
men för bolagets räkning, köpt en fastighet som sedan i huvudsak utnyttjades av bolaget.  

När köparen avled upptogs fastigheten i bouppteckningen tillsammans med ett avtal enligt 
vilket köparen bekräftade att han hade köpt fastigheten i eget namn men för bolagets räkning. 
Det fanns även ett intyg där köparen hade uttalat att det var bolaget som var den verklige 
ägaren till fastigheten. Bolaget väckte dock talan mot dödsboet och yrkade att det skulle 
fastställas att bolaget hade bättre rätt till fastigheten än dödsboet. 

TR:n såg till de skriftliga intygen och till den muntliga bevisningen som samstämmigt sa 
att köparen köpt fastigheten i eget namn men för bolagets räkning och att bolaget stått för 
samtliga kostnader i samband med köpet. Därför ansågs att bolaget hade styrkt sin rätt till 
fastigheten och käromålet bifölls.  

HovR:n fastställde TR:ns dom.  
När fallet kom upp i HD fastställde domstolen att vid tiden för köpet inskränktes 

aktiebolags rätt att förvärva fast egendom av 1916 års lag om vissa inskränkningar i rätten att 
förvärva fast egendom m.m. i vissa bolag och 1925 års lag angående förbud i vissa fall för 
bolag m.m. att förvärva fast egendom. Det konstaterades att enligt 1925 års lag skulle 
aktiebolag som köpt fastighet på annat sätt än enligt inrop på exekutiv auktion inom viss tid 
efter förvärvet ansöka om godkännande eller konungens tillstånd, annars blev förvärvet 
ogiltigt. Av utredningen framgick att 1925 års lag var tillämplig på fastighetsköpet. Vid tiden 
                                                 
36 Prop. 1992/93:56 s. 77 
37 1 § Förköpslagen (1967:868)  
38 Ramberg & Ramberg, a.a. s. 78 



 

 11 

för köpet gällde även 1925 års lag om bulvanförhållande i fråga om fast egendom. Lagen 
avsåg fall då förbud att i vissa fall förvärva och behålla fast egendom kringgicks genom att 
den som förvärvat egendomen innehade egendomen huvudsakligen för någon mot vilket ett 
sådant förbud gällde. Då skulle domstol förordna att egendomen såldes. 

HD ansåg att för det fall fastigheten hade blivit köpt i bolagets namn, skulle en 
underlåtenhet att söka godkännande enligt 1925 års förbudslag lett till att köpet hade blivit 
ogiltigt. Om bolaget skulle anses ha förvärvat äganderätten genom köpet skulle detta ha 
inneburit att man godkände ett kringgående av lag. Detta kunde enligt HD inte godtas, främst 
då lagstiftarna till bulvanlagen velat förhindra även sådan faktiskt rådighet som bolaget fick 
genom köparens förvärv av fastigheten. Bolagets talan ogillades. 

 

3.5.2 NJA 1987 s. 167 - Köpeskillingsfallet  
Ett rättsfall, som enligt Adlercreutz belyser problem i samband med pactum turpe och där HD 
betraktade ogiltigheten ex officio39, handlade om ett avtal i strid med fastighetsrätten. 

Ett avtal i strid med 4 kap 1 § JB är ogiltigt. Detta lagrum stadgar att vid köp av fastighet 
ska köpeskillingen upptas i köpehandlingarna och om så inte har skett kan part begära köpet 
ogiltigt.  

En syskonskara sålde en fastighet till ett gift par för en avtalad köpeskilling av 280 000 kr. 
I köpehandlingen angavs dock endast 180 000 kr som köpeskilling. De resterande 100 000 
kronorna skulle paret betala vid ett senare tillfälle enligt en revers. Köparna betalade 180 000 
kr, vilket angavs som köpeskilling i köpebrevet men inget mer. En av bröderna väckte därför 
talan och yrkade att köparna skulle åläggas att betala 100 000 kr. Köparna bestred talan och 
åberopade som grund för sin talan att då den riktiga köpeskillingen inte hade angetts i 
köpehandlingarna skulle köpet vara ogiltigt.  

I TR:n ansågs det styrkt att köpeskillingen för fastigheten inte varit endast 180 000 kr men 
det konstaterades att köpeskilling, enligt 4:1 JB, ska tas upp i köpehandlingarna annars är 
köpet ogiltigt. Därför ansåg TR:n att domstol inte kunde medverka till att driva in en fordran 
som saknade rättsordningens stöd och ogillade därför käromålet.  

Även HovR:n ansåg att parterna hade kommit överens om att betala 280 000 kr för 
fastigheten trots att det stod en annan summa i köpehandlingen. De konstaterade att enligt 4:1 
JB kan köp av fastighet, på talan av någon av parterna, bli ogiltigt om det angivits ett annat 
belopp i köpehandlingarna än vad parterna har kommit överens om. Dock valde HovR:n en 
annan linje och fastställde att en överenskommelse om ytterligare betalning inte vidare 
saknade verkan och förpliktade köparna att betala 100 000 kr enligt reversen. 

När fallet kom upp i HD klargjorde domstolen att frågan gällde om fastighetsköparna 
skulle betala ytterligare 100 000 kr enligt en skriven revers, då det enligt 4:1 JB ska anses 
vara ett ogiltigt köp, om köpeskillingen inte har upptagits i köpehandlingen och om någon 
part åberopar ogiltighet av köpet. Domstolen studerade lagmotivet till nämnda regel och 
framhöll att det stränga formkravet vid köpeskilling har till syfte att hindra vilseledande av 
tredje man eller myndighet.  

Säljaren yrkade inte ogiltighet av köpet utan endast betalning enligt reversen. HD 
konstaterade att även när en part åberopar köpeavtalets ogiltighet utan att yrka att hela köpet 
ska ogiltigförklaras får det av ogiltighetsregeln följa att ett fordringsanspråk grundat på 
köpeavtalet inte kan göras gällande. HD ogillade därför säljarens talan. 

 
  

                                                 
39 Adlercreutz, a.a. s. 289 
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3.6 Sammanfattande kommentarer   
I svensk rätt finns alltså inte någon lagbestämmelse som stadgar förbudet mot lagstridiga 
avtal. Förbudet återfinns endast som en allmän rättsprincip, detta till skillnad från många 
andra länder som uttryckligt i lagen visar förbudet. Dock kan behovet av en lagparagraf 
diskuteras; behövs det eller känns det bara som att man stadgar något som känns uppenbart 
och självklart? Även om man anser att en lagbestämmelse i ämnet känns överflödig, så kan 
man nog ändå se det som ett sätt att förtydliga något, att förtydliga en oskriven regel, en 
rättsprincip, som finns i rättssamhället vare sig den är skriven i lag eller inte.  
 Om man nu, som i Sverige, väljer att inte skriva in förbudet i lagen, ges en större 
möjlighet, som såväl alltid i juridiken, till tolkningar. Ett skrivet förbud underlättar ju både 
gällande förutsebarheten och gällande rättvisan, alltså risken för mer skönsmässiga 
bedömningar minskar. Samtidigt är det ju i så stor utsträckning, gällande pactum turpe, fråga 
om unika avtal, vilket kan tala för att en särskild bedömning från fall till fall är mer lämpligt. 

Även om avtalsfriheten är vidsträckt i Sverige så kan den aldrig bli total, inte så länge man 
ämnar värna om de svagare människorna i samhället, här då i fråga om underlägsna 
avtalsparter. Den, för dessa svagare parter, uppställda tvingande lagstiftning ger även ett 
skydd mot att ingen ska behöva begå olagliga handlingar, även om man har avtalat om just att 
fullgöra något sådant. Man kan säga att man gör ett avsteg från principen att avtal ska hållas. 

Bulvanfallet är intressant då det fastställer att avtal som kringgår lag och på det sättet 
indirekt strider mot lag är ogiltiga. Vid fastighetsköpet stod bolaget för köpesumman men 
eftersom avtalet kringgick lag om bolaget ansågs som ägare, var det alltså dödsboet som 
ansågs ha äganderätten till fastigheten fastän det inte betalat något. Dödsboet fick följaktligen 
fastigheten helt gratis fastän det inte var så köparen hade tänkt det. Denna utgång kan kännas 
orättvis och visar att det som rättsordningen anser är rätt i en viss situation och vad som i 
gemene mans ögon är rätt, inte alltid stämmer överens. Detta rättsfall är emellertid 
förhållandevis gammalt vilket gör att det som ansågs som gällande rätt dåförtiden inte 
stämmer överens med dagens gällande rätt. Om fallet kom upp nu skulle förmodligen 
utgången i denna situation bli en annan.  

I köpeskillingsfallet hade det varit olämpligt att avvisa talan då det behövdes en utredning 
om det var fråga om svart betalning eller inte. HD nämner inte att det är fråga om pactum 
turpe eller att tvisten inte borde ha fått rättsordningens stöd men man kan se att det är 
underförstått i HD:s resonemang. Köpet i sig kunde inte anses ogiltigt eftersom det för 
ogiltighet krävs yrkande av en part, men ett fordringsanspråk grundat på köpeavtalet kunde 
enligt HD inte göras gällande.  

Slutligen kan man nog ändå konstatera att förbudet mot lagstridiga avtal inte är så 
kontroversiellt, det handlar ju ändå om att inte bryta de lagar man, som en mer eller mindre 
del av samhället, har ställt upp. Oftast rör det sig om företeelser som de flesta är eniga om att 
det ska finnas skyddande lagstiftning kring, t.ex. våldsbrott. Dock ter sig inte andra 
diskussioner fullt lika självklara, t.ex. angående dödshjälp, ett fenomen där man kan tänka sig 
att samstämmigheten inte är fullt lika stor. Detta blir en fråga som man inte kan få något 
enkelt svar på; är det rättfärdigt att svara för hela samhällets åsikter? Frågan blir ännu mer 
aktuell när det handlar om avtal i strid med, de av samhället uppställda, goda seder, helt ligger 
i händerna på några enskilda domare är bedöma.  
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4 Avtal i str id med goda seder   

4.1 Inledning 
Som ovan framkommit kan det alltså vara fråga om pactum turpe även om avtalet inte strider 
mot någon lagstiftning eller någon lagstiftnings syfte. Sådana avtal kännetecknas av att de 
istället strider mot andra samhälleliga normer än just de som har blivit föremål för 
lagstiftning. Vi möter hela tiden normer i vårt samhälle, såväl skrivna, alltså lagar, som 
oskrivna. De har uppställts av samhället och dess funktion är att få samhället att fungera. En 
norm behöver således inte vara nedskriven för att gälla. Norlén menar att tanken 
uppenbarligen är att det i samhället finns oskrivna normer för mellanmänsklig samlevnad och 
att de har ansetts vara av sådan art att de inte bör bli föremål för lagstiftning. Han menar att 
överträdelse av dem inte bör sanktioneras straffrättsligt, men där överträdelse av dem 
samtidigt är så klandervärd att det allmänna inte bör bidra till att genomdriva avtal som 
innebär sådan överträdelse. Alltså kan man se det som att staten inte aktivt hindrar människor 
från att överträda normerna i fråga, men å andra sidan ska man då inte kunna komma till just 
staten för att kunna få hjälp med överträdelsen.40  

Vissa överenskommelser är redan vid första anblicken ogiltiga, såsom avtal om att någon 
ska begå ett brott eller betalning av vederlag som belöning för att någon annan begår ett brott. 
Avtal där en person ålägger sig att inskränka på sin egna personliga frihet, t.ex. ett löfte om att 
rösta på ett visst politiskt parti, leder också till ogiltighet41 då det strider mot goda seder. Till 
och med löften som främjar ett allmänt önskvärt beteende kan vara i strid med goda seder och 
resultera i ogiltighet, t.ex. A:s löfte till B om betalning av vederlag, om B vill uttala sig 
sanningsenligt, när B som vittne ska avlägga förklaring i en mellan A och C oavgjord sak.42 

 

4.2 Bakgrund 
En kort historisk tillbakablick visar att avtal, under Romarriket, som stred mot de av samhället 
uppsatta moraliska värderingar, contra bonos mores, var ogiltiga. Likväl var detta följden för 
de avtal som var lagstridiga. Man kan läsa i en, av en gammal romersk jurist skriven text, att 
bakgrunden till dessa värderingar var att man sedan urminnes tider ville upprätthålla 
samhället, såsom att göra sin plikt, visa tillgivenhet mot gudar, föräldrar och nära släktingar 
samt slå vakt om sitt anseende i samhället och sin känsla för vad som är skamligt.43 

I den romerska rätten gjordes en uppdelning mellan avtal i strid med legala förbud och avtal 
i strid med goda seder. Den uppfattning man hade var att avtal som gick ut på att någon skulle 
utföra en handling som stred mot ett legalt förbud inte i sig var ogiltig, då lagregeln endast 
förbjöd själva handlingen. Skälet för att ogiltigförklara denna typ av avtal var istället att anse 
att det stred mot goda seder.44 

En fortsatt utveckling av principen pactum turpe kan man se under naturrättsepoken, då 
man försökte utarbeta generella principer för vad som kännetecknade avtal i strid mot goda 
seder. Trots att man hela tiden strävade efter att uppnå så stor avtalsfrihet som möjligt så 
anslöt sig även pandektisterna till uppfattningen att avtal som strider mot god moral inte ska 

                                                 
40 Norlén, a.a. s. 231 
41 Frågan har varit uppe i dansk domstol (NDS 1995.34 NoH (NRt 1995.46)). Det var då fråga om ett 
”stemmegivningsavtale”  (röstgivningsavtal) som hade ingåtts mellan några medlemmar i en förening och 
avtalets syfte var att kringgå en rösträttsbegränsning i stadgarna. Domstolen kom fram till att avtalet var i strid 
med såväl lag som goda seder och resulterade följaktligen i en fällande dom.  
42 Lynge Andersen, Lennart m.fl., Aftaler og mellemmænd, 3:e uppl., GadJura, Köpenhamn 1997, s. 266 
43 Norlén, a.a. s. 233 
44 Ingvarsson, a.a. s. 749  



 

 14 

upprätthållas av rättsordningen, vilket är grunden till att man i Tysklands civilrättslag 
Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, tog in en sådan regel (§ 138 I).45 Det är denna lära som 
genom förmedling, då i första hand av det tyska rättssystemet, har flutit in i svensk rätt. 
Fortfarande bär läran med sig vissa grundläggande beståndsdelar från den klassiska romerska 
rätten46. 
 

4.3 De lege lata och hur  ett pactum turpe behandlas idag 
I Sverige saknas lagstiftning om osedliga avtal. Just uttrycket god sed leder tanken till, menar 
Ingvarsson, någon form av standard för beteenden eller handlanden. När det gäller lagregler 
som anknyter till god sed som en standard så kan man återfinna det i flera svenska lagar. 
Dock när det gäller läran om avtal i strid med goda seder så anknyter denna inte till god sed i 
samma mening som i dessa lagar. Istället tar regeln sikte på avtal som strider mot, som 
Ingvarsson uttrycker det, ”moraliskt grundade uppfattningar om vissa beteendens 
sedlighetssårande”  och han menar att avtal med ”stötande karaktär inte skall kunna göras 
gällande”47. Han menar därför att läran om ogiltigheten därmed som idé närmare hör samman 
med regeln i 33 § AvtL, vilken handlar om avtal slutna i strid med tro och heder, än lagregler 
som knyter rättsföljder till uttryck som god marknadssed och liknande.  
 Som ovan nämnts är det inte särskilt kontroversiellt att avvisa en talan som rör avtal i strid 
med lagstiftning. När det däremot är fråga om avtal i strid med goda seder blir situationen inte 
fullt så enkel, inte minst när det gäller att svara på frågan om vems uppfattning som ska ligga 
till grund för att avgöra vad som utgör god eller ond sed. Som part kan det kanske upplevas 
som kontroversiellt att drabbas av avvisning när det är fråga om något som lagstiftaren själv 
inte uttryckligen har förbjudit, t.ex. avtal om abort.48  
 I likhet med avtal i strid med lag kan avtal i strid med goda seder vara civilrättsligt giltigt, 
menar Almén, och syftar då både på avtal som ”går ut på något moraliskt förkastligt”  och 
sådana avtal som ” innefattar vederlag därför”49. Han menar vidare att det är upp till 
domstolarna att avgöra efter omständigheterna i det enskilda fallet huruvida en rättshandling 
ska anses juridiskt ogiltig eller inte p.g.a. dess omoraliska innehåll. Inte heller gällande andra 
områden, som t.ex. spel och vadhållning och dylika frågor, innehåller lagen några 
bestämmelser. Grönfors menar att hithörande situationer istället får bedömas ”på grundval av 
en närmare analys av uppkommande typfall: förbudets syfte, konsekvenserna av en 
ogiltighetspåföljd och behovet av en sådan påföljd”50. Han säger vidare att ogiltighet inte 
heller nödvändigtvis behöver innebära frånvaron av varje rättsverkan. Dessutom lägger han 
den processuella grundsatsen att domstolen är bunden av vad parterna har yrkat delvis till 
grund för sitt ställningstagande. Därmed, menar han, är alltså inte domstolen fri att anpassa 
rättsverkningarna helt efter de rättsfakta som den anser föreligga i det aktuella fallet. 
 När det är fråga om ett avtal som för dess uppfyllande förutsätter ett lagbrott så är detta 
inte omedelbart ogiltigt. Man kan här då använda läran om avtal i strid med goda seder för att 
komplettera de ofullständiga förbudsstadgandena. Därmed, menar Ingvarsson, att lärorna om 
avtal i strid med legala förbud och om avtal i strid med goda seder delvis har samma 
tillämpningsområde. Samtidigt menar han att läran om avtal i strid med goda seder också har 
en självständig ogiltighetsgrund som kan användas vid fall då det inte finns ett samband med 
överträdelsen av ett legalt förbud. När det är fråga om avtal som står i strid med den 

                                                 
45 Norlén, a.a. s. 233  
46 Ingvarsson, a.a. s. 750  
47 Ingvarsson, a.a. s. 749 
48 Ramberg, a.a. s. 311 
49 Almén, a.a. s. 103 
50 Grönfors, a.a. s. 181 
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personliga frihet som vår grundlag och internationella konventioner tillförsäkrar oss ser man 
ofta dessa som ett tydligt exempel på när regeln om avtal i strid med goda seder skulle kunna 
komma till självständig användning, menar han.51   
 EKMR stadgar i art. 6 rätten till domstolsprövning genom att säga att: 

”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en 
anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling 
inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättas enligt lag.”   

 En fråga som då kan och som har kommit upp till diskussion52, är om ett avvisande av en 
talan, vilket utgången kan bli när det är fråga om ett pactum turpe, strider mot den rätt som 
EKMR tillförsäkrar var och en av oss. För att artikeln ska kunna tillämpas måste det föreligga 
en reell och seriös tvist mellan en enskild person och en annan person eller myndighet, att 
tvisten gäller en rättighet som har sin grund i den nationella rätten och att denna rättighet kan 
karaktäriseras som en civil rättighet53. Denna aspekt har kommit upp till diskussion i ett fåtal 
rättsfall, och det som då har avgjort om talan ska avvisas eller inte till följd av art. 6 är om 
domstolen har ansett att det har varit fråga om en reell och seriös tvist eller inte54.  
  

4.4 Rättspraxis 
Praxis är den mest informativa källan för att undersöka hur man har ställt sig till principen om 
pactum turpe genom tiderna. Genom åren har yrkanden om avvisning av en tvist under 
åberopande att de faller under pactum turpe gjort att domstolarna har förmåtts att utreda när 
ett pactum turpe föreligger och hur principen ska behandlas av rättsordningen.  
 

4.4.1 Spel och vadhållning  
Spelskulder kallas även hedersskulder och talesättet kommer av att varken spelvinster eller 
spelskulder kan indrivas med rättsliga medel, utan det står till personens heder att betala sin 
skuld. Regler om att spelvinster inte kan drivas in med hjälp av rättsväsendet gäller i många 
länder och är inte sällan helt eller delvis lagfästa. Några länder som har lagstadgat på detta 
område är Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge och Storbritannien.55 

I Sverige finns ingen lagstiftning som säger att man kan driva in spelvinster. Enligt 
lotterilagen56 är det förbjudet att anordna kortspel och det finns i BrB57 regler som förbjuder 
dobbleri och försök och förberedelse till dobbleri. Med dobbleri avses ett olovligt anordnande 
av äventyrligt spel för allmänheten om pengar eller penningvärde. Vilka de civilrättsliga 
effekterna vid brott mot dessa bestämmelser är säger paragraferna dock inget om. Svensk 
sedvanerätt säger istället att en skuld i samband med spel eller vadhållning inte ska kunna 
indrivas på rättslig väg och en återbetalning kan inte krävas tillbaka när betalning har 
erlagts.58    

Skälen till att domstolarna inte anser det som sin uppgift att hjälpa till att driva in skulder 
som har uppkommit vid spel eller vadhållning är flera. En orsak till rättsordningens ovillighet 

                                                 
51 Ingvarsson, a.a. s. 749 f 
52 Se bl.a. NJA  2002 s. 322 
53 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, Norstedts juridik, Stockholm 1997, s. 125 
54 Se bl.a. RH 2004:41 där utgången blev att det inte förelåg en reell eller seriös tvist.  
55 Agell, Anders, Om spelvinster hedersskulder och väntjänster, I: Festskrift till Håkan Nial, Norstedts & Söners 
förlag, Stockholm 1966, s. 8 
56 54 § 1 st. 1 p. Lotterilag (1994:1000) säger att den som olovligen anordnar lotteri döms till fängelse eller böter, 
och enligt 3 § 1 st. 3 p. hänförs kortspel till lotteri.  
57 16 kap. 14-14a §§ BrB 
58 Adlercreutz, a.a. s. 287 
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att ta upp dessa mål kan vara att man ser spel och vadhållning som något osedligt som borde 
behandlas som ett egentligt pactum turpe. Enligt Agell är det välkänt att spel och vad mellan 
enskilda lätt kan ge upphov till brottsliga handlingar eller försök att påverka 
händelseförloppet. Han påpekar att man i synnerlighet i äldre tider såg faror i att man skulle 
kunna driva in en vinst på rättslig väg och att detta skulle kunna leda till att medborgare 
lockades att tjäna pengar genom spel och bli ovilligt inställda till kroppsarbete.59   

Agell menar även att tanken på att redan betalda spelskulder inte kan återkrävas är naturlig. 
Det står en person fritt att lägga sina pengar på spel, sprit eller annat som kanske inte är 
nyttigt för honom men rättsordningen har inte rätt att ingripa för den skull och spel och 
vadhållning kan inte vara förbjudet eftersom man får skänka bort sin egendom.60 

Regeln att tvister om skulder vid spel och vadhållning inte kan tas upp i domstol träffar 
även andra bestämmelser, vilkas utfall är beroende av slumpen och ett särskilt problematiskt 
område blir då, enligt Ingvarsson, handel med finansiella instrument. Han konstaterar att 
frågan vad som skiljer handel med finansiella instrument från avtal om spel och vadhållning 
är svår att svara på, och slår fast att om rättssystemet ska ha en ogiltighetsregel för spelskulder 
så är det oundvikligt att även andra avtal som inte är tänkta att träffas av regeln kan komma 
att anses ogiltiga.61  
 

4.4.2 NJA 1989 s. 768 - Poker fallet  
Det finns relativt lite rättspraxis på det område som behandlar spel och vadhållning. Det 
rättsfall som får användas som ledning för en bedömning om hinder föreligger för prövning i 
domstol är ett fall från 1989 som rör principen att spelvinster inte kan drivas in på rättslig väg. 

I en tävling kallad Köpingsmästerskapen i poker överlämnade de 31 deltagarna insatser om 
1000 kr var som var avsedda att användas som prispengar i tävlingen. I utbyte fick de 
tävlande spelmarker att använda i pokerspelandet. Vinstsumman skulle bli 27 000 kr till 
vinnaren och de övriga fem finalisterna skulle få tillbaka sina satsade pengar. Spelinsatserna 
förvarades dels i arrangörens plånbok, dels i hans bostad som låg i anslutning till spellokalen. 
Innan tävlingen var avgjord ingrep polisen, avbröt tävlingen och beslagtog bl.a. det 
penningbelopp som utgjorde spelinsatser i pokerspelet. Dessa pengar utmättes senare för 
skulder som arrangören av tävlingen hade.  

Arrangören överklagade utmätningen och yrkade att utmätningen skulle hävas. 
Riksskatteverket bestred ändringen och ansåg att pengarna inte hade varit avskiljda enligt 
lagen om redovisningsmedel och oavsett om de hade varit det eller inte så ansåg de att 
anspråket inte förtjänade rättsordningens skydd då det tillkommit i och för äventyrligt spel. 

HovR:n konstaterade att fallet aktualiserade både reglerna om spel och reglerna om 
redovisningsmedel. Om arrangören hade innehaft insatser för pokerspelarnas räkning med en 
skyldighet att redovisa för dem kunde de pengarna vara oåtkomliga för utmätning. HovR:n 
kom fram till att det inte hade förekommit någon redovisningsskyldighet för arrangören, 
vilket då inte gav pengarna något skydd från utmätning. HovR:n framhöll att deltagande i 
pokerspel om pengar inte bör underlättas av rättsordningen även om det inte skulle vara 
straffbart. 

När målet kom upp i HD visade domstolen att under de omständigheterna som 
pokertävlingen hade anordnats på hade spelinsatserna inte varit inbetalningar till arrangören 
själv utan han tog enbart emot dem för deltagarnas räkning med en skyldighet att redovisa för 
dem. Arrangören hade pengarna i sin besittning och de var omedelbart tillgängliga för att 
avskiljas när tävlingen avbröts. Hade tävlingen fortsatt och avgjorts hade vinsten betalats ut 
                                                 
59 Agell, Om spelvinster hedersskulder och väntjänster, s. 9-11 
60 Agell, a.a. s. 12 
61 Ingvarsson, a.a. s. 741-743 
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utan dröjsmål. Detta gjorde att villkoren i lagen om redovisningsmedel var uppfyllda och 
pengarna var därmed sakrättsligt skyddade från arrangörens borgenärer.  

HD skulle även pröva om utmätningen borde stå fast genom Riksskatteverkets invändning 
att pokerspelet inte var förtjänt av rättsordningens stöd. HD började med att förklara att det 
sedan gammalt var erkänt att spelskulder inte kunde drivas in på rättslig väg. De förtydligade 
sedan att den som har vunnit i spel inte har ansetts förtjäna rättsordningens stöd för att tvinga 
förloraren att betala. Därefter tydliggjorde HD att även om en spelskuld i sig var ogiltig och 
saknade rättsordningens stöd så behövde dock inte andra fordringar som har uppkommit i 
samband med spel sakna rättslig giltighet.  

Eftersom käranden i egenskap av arrangör för spelet tog hand om spelinsatserna för att 
sedan, om spelet hade slutförts, betala ut dem till vinnarna kunde han enligt HD ha varit 
skyldig att återbetala pengarna till de personer som har satsat dem. 

Vidare visade HD att om spelet hade slutförts, hade arrangören tagit emot spelinsatserna 
för att som anordnare av tävlingen betala ut dem till vinnarna. HD betonade att i det 
uppkomna läget, att spelet hade avbrutits, måste arrangören ha ansetts skyldig att betala 
tillbaka pengarna till de personer som hade satsat dem. Spelarnas krav att få tillbaka sina 
insatser fick enligt HD anses ha varit ett sådant krav som kunde genomdrivas med rättsliga 
medel. HD betonade sedan att om anspråk av detta slag inte rättsligt erkändes skulle det 
resultera i att reglerna underlättade för personer som har mottagit medel med 
redovisningsskyldighet att göra en helt omotiverad vinst genom att vägra betala tillbaka 
penningbeloppet. HD avslutade genom att understryka att det inte skulle vara godtagbart att 
en princip som hindrade indrivning av spelskulder skulle ges en så långsgående tolkning.   

HD ändrade HovR:ns beslut och upphävde utmätningen såvitt avsåg 30 000 kr.  
Agell kommenterar ovanstående rättsfall i en artikel. Han förklarar där att det är ett par 

välkända men oskrivna rättsregler62 att en fordran p.g.a. spel eller vad mellan privatpersoner 
inte kan drivas in med rättsliga medel men att å andra sidan kan en betald spelskuld heller inte 
återkrävas av förlorare men att detta rättsfall gällde en ovanlig situation där ingen av de två 
oskrivna rättsreglerna passade in.63  

Han håller med HD i deras bedömning och säger att om man betonar ändamålsskälen 
bakom regeln att spelvinster inte kan drivas in, vilka är att spel saknar nyttigt syfte och 
önskvärdheten att en spelare skyddas mot förluster, skulle en spelare oförhindrat kunna bryta 
ett pågående spel och begära att återfå sin insats av arrangören. Att ge en sådan rätt till 
förlorare att kräva tillbaka sin insats, till och med efter att spelet har avslutats och man har en 
vinnare, skulle enligt Agell vara ett långtgående steg.64   

Enligt Ingvarsson innehåller HD:s resonemang vissa oklarheter då det t.ex. inte i 
domskälen finns någon förklaring om spelinsatser alltid mottas som redovisningsmedel eller 
om det har varit något annat som varit avgörande just i detta mål. 

Han menar vidare att principen i fallet bör tolkas så att spelarrangören kan ha besittning 
över spelinsatserna såsom redovisningsmedel men att det vanligtvis finns ett uttryckligt eller 
underförstått avtalsvillkor att insatserna inte kan återfås. Han ställer sig också tvekande till det 
faktum att HD i rättsfallet utgick från att reglerna i lagen om redovisningsmedel var 
tillämpliga i den aktuella situationen. Han menar att en domstol bör avvisa alla tvister 
hänförliga till skulder som har uppkommit genom spel, om regeln om att spelskulder inte är 
bindande, ska ha något innehåll och om det inte obligationsrättsligt finns något krav kan det 
knappast finnas någon sakrättslig skyddad rättighet i RVL:s mening. I sin artikel tolkar 
Ingvarsson HD:s dom som att ogiltigheten är starkare när spelet är olagligt och att 
rättsordningen i dessa fall borde medverka till att spelinsatser kan återkrävas.  

                                                 
62 Agell, Anders, Rätten till spelinsatser, som lämnats till arrangör av pokerspel, JT nr. 5 1989/90, s. 627 
63 Agell, a.a. s. 629  
64Agell, a.a. s. 630 
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Han konstaterar vidare att en märklig situation skulle uppstå då domstolarna skulle bli 
tvungna att hantera tvister som rörde klart olagliga spel, medan tvister om spel som inte är 
olagliga men som inte heller har statligt tillstånd ska avvisas. Hans slutsats blir att detta 
knappast är rimligt då regeln om spelskulders ogiltighet bygger på den grunden att 
rättsordningen inte alls ska befatta sig med tvister av detta slag. 65 
 

4.4.3 Undandragande av skatt  
Avtal i strid med goda seder kännetecknas av att de strider mot de normer som samhället har 
skapat. Att sluta avtal som har till syfte att någon av parterna inte ska betala skatt räknas till 
dessa avtal. ”Skattefusk”  och ”svartjobb”  är begrepp som är allmänt kända och oenigheter i 
dessa sammanhang har gjort att rättsordningen har fått försöka ge svar på hur dessa tvister ska 
lösas.  
 

4.4.3.1 NJA 1992 s. 299 - Mervärdeskattfallet  
I detta fall från 1992 fastställde HD att en särskild överenskommelse som direkt syftade till att 
undandra skatt skulle anses civilrättsligt ogiltig enligt allmänna rättsgrundsatser och stadgade 
ett villkor för om ett eventuellt pactum turpe förelåg. 
 Rättsfallet rörde en försäljning av ett sorteringsverk med tillbehör som sedan direkt hade 
exporterats vidare till Norge. Mullsjö Maskinförsäljning AB köpte av Brattebergs Sågverk 
AB ett sorteringsverk, för 800 000 kr, som de sedan sålde vidare till Norge. Säljaren hade vid 
försäljningen ställt in sina betalningar och försattes senare i konkurs. Konkursboet väckte 
talan och yrkade att köparen skulle betala en summa pengar såsom mervärdesskatt men få 
tillgodoräkna sig ett visst belopp såsom räntekompensation, allt enligt ett tilläggsavtal som 
hade slutits mellan parterna.  

TR:n tog inte upp tvisten på ett för detta arbete relevant sätt.  
När tvisten kom upp i HovR:n påpekade domstolen att det enligt ML inte utgick 

mervärdeskatt vid export och enligt denna lag ansågs inte Sågverkets överlåtelse 
mervärdeskattepliktig. Tilläggsavtalet avsåg att köparen trots det skulle utge en kompensation 
för mervärdeskatt till säljaren. Beloppet skulle, eftersom Brattebergbolaget var satt i konkurs, 
utdelas till prioriterade borgenärer med förmånsrätt före staten. Avtalet gick ut på att 
Mullsjöbolaget skulle yrka avdrag för ingående mervärdeskatt med motsvarande belopp och 
även erhålla en bonussumma av konkursboet för sin medverkan. HovR:n konstaterade att 
domstol inte borde medverka till att tillgodose ett sådant otillbörligt syfte och avvisade 
konkursboets talan.  

Även HD fann att försäljningen hade varit fri från mervärdeskatt och om köparen ändå 
hade utgivit den i tilläggsavtalet begärda kompensationen till konkursboet skulle vissa 
borgenärer i konkursen ha uppnått förmånsrätt till det utgivna beloppet på statens bekostnad. 

HD fastställde att det enligt allmänna rättsgrundsatser fick anses civilrättsligt ogiltigt att 
avtala om en särskild överenskommelse som direkt syftade till att skatt skulle undandras 
genom en oriktig uppgift till skattemyndigheten.  

De slog fast att en förutsättning för att domstol skulle vägra ta upp målet skulle vara att det 
otillbörliga syftet uppenbart framgår av grunderna för yrkandet eller av utredningen i målet.  
HD konstaterade att HovR:n grundade sitt avvisningsbeslut på att det påstådda tilläggsavtalet 
redan enligt käromålet haft ett otillbörligt syfte. HD slog fast att det inte i käromålet 
uppenbart framgick ett otillbörligt syfte då konkursboet hade en annan ståndpunkt i målet, 
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därför borde HovR:n ha prövat konkursboets talan i sak. HD återvisade målet för ny 
behandling. 

4.4.3.2 NJA 2002 s. 322 - Svar tjobbsfallet  
I en tvist om betalning av en fordran då entreprenören delvis hade jobbat svart har HD bedömt 
att hinder inte förelåg för bedömning i domstol. HD har här använt sig av ett i ett tidigare fall 
utarbetat tillvägagångssätt i sin bedömning.  

En privatperson hade slutit avtal med en entreprenör om uppförande av ett småhus. När 
huset var klart uppkom tvist om slutbetalning. Entreprenadavtalet innefattade en 
överenskommelse om att hälften av betalningen skulle ske vitt och den andra hälften svart. 
Den svarta delen skulle bestå av ett lägre timpris då den inte skulle inkludera mervärdesskatt 
vilket betydde att den inte skulle bli känd av skattemyndigheten. Husägaren betalade den vita 
delen och började även betala den svarta delen men slutade innan allt var betalt. 
Entreprenören väckte talan vid domstol om ersättning för byggnadsarbeten m.m.  

TR:n bedömde inte frågan om avvisning då detta inte yrkades förrän i HovR:n. 
När frågan kom upp i HovR:n yrkade husägaren att tingsrättens dom skulle undanröjas och 

att målet istället skulle avvisas.   
HovR:n konstaterade att handlingar som innebar undanhållande av skatt var straffbelagt 

och att det skulle vara direkt stötande om rättsordningen skyddade dessa. Entreprenadavtalet 
ansågs vara ogiltigt enligt allmänna rättsgrundsatser och avvisades. 

Majoriteten i HD hänvisade till äldre avgöranden och kom fram till att målet skulle avgöras 
med hjälp av de principer som hade tagits fram i ett tidigare avgörande66. I detta tidigare fall 
kom man fram till att för att avgöra om ett avtal skulle anses vara ogiltigt ska man granska om 
den lagregel som har överträtts genom avtalet kan anses ha sådant bakomliggande syfte som 
gör att det krävs en ogiltighetspåföljd. För att klargöra detta får man i varje enskilt fall 
analysera vad som är syftet med den överträdda lagregeln, om det finns behov av en 
ogiltighetspåföljd för att sanktionera den och vilka konsekvenser en sådan påföljd kan 
innebära. HD konstaterade att frågan i förevarande mål var om talan med anledningen av 
avtalet skulle avvisas för att det stred mot skattelagstiftningen. Målet skulle därför avgöras 
efter en analys av syftet med skattelagstiftningen, behovet av en sådan påföljd för att 
sanktionera den och de konsekvenser som påföljden kunde medföra. HD kom fram till att det 
inte var nödvändigt att de skatterättsliga reglerna, förutom redan existerande reglering, 
behövde sanktioneras genom att vägra domstolsprövning för avtal som gick ut på att undandra 
skatt. Domstolen slog också fast att ett sätt att begränsa skatteundandragandet skulle vara att 
tillåta tvister som denna att prövas i domstol då tvisten då skulle bli känd för allmänheten och 
beskattning skulle kunna ske.  

Vidare konstaterade HD att om avtal av förevarande slag skulle förvägras 
domstolsprövning skulle detta leda till en stor rättsosäkerhet och underströk även att det inte 
är möjligt för enskilda att med bindande verkan sluta avtal om hur det ekonomiska resultatet 
av avtalet ska uppges för skattemyndigheten. 

De fann även att art. 6 i EKMR, som tillförsäkrar alla rätt till domstolsprövning av sina 
civila rättigheter om det föreligger en reell och seriös tvist, inte frångicks även om en del av 
betalningen skulle ske svart. En majoritet i HD återförvisade målet till HovR:n.  

Ovanstående tvist har blivit föremål för diskussion i doktrinen och bl.a. konstaterar 
Kleineman att de svenska advokaterna har, genom sin kreativitet att yrka avvisning, lyckats 
tvinga domstolarna att ge svar på flera av rättsordningens klassiska men tidigare oprövade 
frågor som t.ex. innebörden i ogiltighetspåföljden67. I artikeln säger han att tvisten i hög grad 
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förvånar och att avsaknaden av en rättslig analys i HD förskräcker68. Han betonar att HD har 
förbisett att avtalet inte innehöll någon överenskommelse om att hälften skulle vara svart, det 
var istället underförstått i avtalet.  
Kleineman visar att alla utom en ledamot i HD har missförstått avtalets karaktär och har 
sammanblandat offentligrättsliga och privaträttsliga förpliktelser. Att man ska betala skatt är 
en offentligrättslig fråga och inte en civilrättslig. Han förtydligar och säger att kravet på en 
utförd prestation är en privaträttslig förpliktelse som inte ska sammanblandas med en 
betalningsberättig persons offentligrättsliga skyldighet att redovisa innehållet i den 
privaträttsliga transaktionen och betala de skatter som den skatterättsliga lagstiftningen 
föreskriver. Det vore fel om en beställare skulle kunna få de tjänster entreprenören har utfört 
gratis, bara för att denne har berättat att han inte avser att betala skatt. En beställare i sin tur 
skulle inte kunna få hjälp av rättsordningen vid ett fel i den utförda prestationen, om han har 
tagit del av entreprenörens avsikt att inte betala skatt. Vinnaren av en sådan ordning skulle 
varken vara samhället eller staten utan den betalningsovillige medborgaren, den slarvige 
entreprenören och eventuellt organisationer i den undre världen som används för att driva in 
fordringar som inte har rättsordningens skydd. 

 Även om svarta affärer utgör ett stort samhällsproblem och straffrättens och skatterättens 
sanktioner är otillräckliga kan man, menar Kleineman, inte ge avtalsrätten en polisiär funktion 
till hjälp på skatterättsområdet. Principen om pactum turpe kan inte sträcka sig så långt.69 
Kleineman säger dock att när det gäller skadeståndstalan eller ett yrkande om 
tilläggsköpeskilling vid ett eventuellt brytande av en underförstådd plikt att inte avslöja något 
om entreprenörens avsikt att undanhålla pengar, skulle pactum turpe antagligen slå igenom. 
Och skulle parterna ha skrivit in ett sekretessåtagande i avtalet borde en sådan 
överenskommelse betraktas som ett pactum turpe och inte förtjäna rättsordningens skydd.70 
 

4.4.3.3 NJA 2004 s. 682 - Kvittofallet  
I detta relativt nya rättsfall har HD inte ansett att det har varit berättigat för en byggfirma att 
kräva betalning för arbete med ett högre skäligt belopp istället för det avtalade, när kvitto har 
krävts.  

En privatperson slöt avtal med en mur- och byggfirma om vissa uppröjningsarbeten m.m. 
Parterna avtalade om ett lågt pris, 125 kr per timma, under förutsättning att arbetet skedde 
svart och att kvitto inte skulle lämnas. Detta för att intäkterna inte skulle redovisas i 
uppdragstagarens deklaration. Då privatpersonen begärde kvitto på vissa delar av arbetet 
begärde byggfirman högre ersättning då han skulle bli tvungen att redovisa intäkterna i 
deklarationen. Byggfirman väckte då talan om skälig ersättning på 230 kr per timma då deras 
avtal om svartjobb byggde på brottsliga förutsättningar och inte var bindande.   

TR:n konstaterade att om det var en fråga om svarta pengar eller inte var något byggfirman 
själva rådde över oavsett vad parterna avtalade och att pengarna blev svarta först när 
byggfirman valde att inte redovisa dem för skattemyndigheten. Byggfirman ansågs därför 
vara bunden av avtalet att utföra arbetet för 125 kr svart per timma, vilket privatpersonen 
redan hade betalt.  

I HovR:n ansågs att avtalet om betalning på 125 kr svart per timma vilade på en brottslig 
förutsättning och kunde inte vara bindande i den delen. Därför fann HovR:n att ersättningen 
skulle bestämmas efter en skälighetsbedömning och biföll byggfirmans talan med en 
modifiering av summan. 
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HD förklarade att frågan som domstolen hade att bedöma var i vilken utsträckning man har 
rätt att för utfört arbete erhålla en högre skälig ersättning istället för ett avtalat pris då den 
bristande förutsättningen hänför sig till en uttrycklig eller underförstådd överenskommelse om 
s.k. svartarbete då uppdragsgivaren inte skulle kräva kvitto och uppdragstagaren inte skulle 
deklarera. HD hänvisade till ett tidigare avgörande71 där domstolen hade understrukit att det 
inte var möjligt för enskilda att med bindande verkan sluta avtal om hur det ekonomiska 
resultatet av avtalet ska uppges för skattemyndigheten.  

HD konstaterade att ett anspråk på högre ersättning än den som hade avtalats när motparten 
hade begärt kvitto i realiteten innebar att uppdragstagaren begärde kompensation då denne 
hade ansett sig förhindrad att genomföra ett planerat undandragande av skatt. Ett sådant 
anspråk, påpekade HD, förtjänar inte rättsordningens stöd. En uppdragsgivares överträdelse 
av villkor eller en annan förutsättning för ett visst pris som ett led i ett planerat 
skatteundandragande kunde därför inte medföra att uppdragstagaren fick rätt till en högre 
ersättning än avtalat.  

HD underströk även att i konsumentförhållanden har en konsument en tvingande rätt att få 
en specificerad räkning och att det redan med hänsyn till denna rätt ska en begäran om kvitto 
inte berättiga näringsidkaren att frångå avtalet. HD ändrade HovR:ns dom och fastställde 
TR:ns domslut.  
 

4.4.3.4 Mål nr . T 11813-98 - Bankkontofallet  
I detta fall, som avgjordes av Malmö TR, yrkade käranden att få tillbaka pengar som 
svaranden hade tagit ut från deras gemensamma bankkonton i Sverige och Grekland. 
Eftersom detta hade skett utan kärandens samtycke eller vetskap ansåg hon sig ha en fordran 
på svaranden, hennes före detta sambo. Av kärandens grunder för yrkandet framgick att paret 
gemensamt hade öppnat kontona för att där spara pengar. Pengarna härrörde till större del från 
kärandens näringsverksamhet, en frisörsalong. Under TR:ns utredning framkom att käranden 
inte hade deklarerat för alla sina intäkter utan förvarat pengarna i den gemensamma bostaden 
och fortlöpande satt in pengarna på bankkontona i Grekland. 

TR:ns bedömning blev att de pengar käranden ansåg sig ha blivit av med var svarta pengar 
som hade sitt ursprung i hennes skattebrott. Domstolen avvisade käromålet med argumentet 
att ”enligt allmänna principer kan man inte lägga sina egna olagliga handlingar till grund för 
rättsliga krav mot en annan person” 72. TR:n ansåg att domstolar inte borde befatta sig med 
krav som rör svarta pengar och framhöll att om man inte avvisade dessa mål skulle det kunna 
resultera i en fara för att rättsväsendet skulle kunna komma att användas som instrument för 
s.k. penningtvätt. Det här innebär att frågan huruvida ett pactum turpe verkligen förelåg eller 
inte aldrig utreddes. Det var enligt TR:n tillräckligt att talan grundades på ett, av käranden 
påstått, pactum turpe och en domstol bör då inte befatta sig med krav som rör svarta pengar. 
 

4.4.4 Övr ig praxis  
Det finns även rättsfall som rör andra tvister än de som handlar om avtal om spel eller som 
har till syfte att undandra skatt men där avtal ändå har påståtts strida mot god sed så att 
principen om pactum turpe har blivit aktuell.  
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4.4.4.1 NJA 1997 s. 93 - När ingsförbudsfallet  
Det har i domstol prövats om hinder föreligger för bedömning av tvist rörande om avtal borde 
avvisas därför att arbete har utförts av person som har ålagts näringsförbud.  

En entreprenör fick i uppdrag att utföra en ombyggnad i ett värmeverk. Även 
entreprenören anlitade en underentreprenör som tog hjälp av Krister D., anställd i ett 
danskregistrerat bolag, som arbetade på värmeverket under några månader. Efter att arbetet 
var genomfört ville bolaget ha ersättning av överentreprenören för utfört arbete. Bolaget 
väckte talan mot överentreprenören och yrkade ersättning för de arbeten som Krister D. hade 
utfört. Under den tid Krister D. utförde arbete i värmeverket var han underkastad 
näringsförbud och med hänvisning till detta tog TR:n upp frågan om domstolen skulle vägra 
att ta upp bolagets talan. TR:n slog fast att eftersom Krister D. var underkastad näringsförbud 
då han ingick avtal med överentreprenören var bolagets verksamhet i värmeverket uppenbart 
lagstridigt och därför ansågs det att domstol inte borde ta upp bolagets talan. 

HovR:n konstaterade att en rättshandling som i och för sig är lagstridig och till och med 
straffsanktionerad inte behövde vara civilrättsligt ogiltig och att inte heller alla handlingar 
som strider mot goda seder behöver vara det. De fann att frågan om ogiltighet inte reglerades i 
lag och ansåg inte att bolagets arbete stred mot goda seder utan bedömde att bolaget inte 
borde vägras rättsordningens skydd. 

I HD betonades att en talan i undantagsfall kunde avvisas därför att sökandens anspråk inte 
sanktionerades av rättsordningen och förklarade att en sådan avvisning förutsatte att avtalets 
innehåll är av otillbörlig karaktär och att detta uppenbart framgår av grunderna för yrkandet 
eller av utredningen i målet. HD konstaterade också att en ytterligare förutsättning för 
avvisning av talan var att det står klart att avtalet är ogiltigt och saknar rättsverkan därför att 
det strider mot lag eller goda seder.  

HD utvecklade sedan sin tankegång och förklarade att det i svensk lagstiftning saknas 
allmänna bestämmelser om att rättshandlingar som strider mot lag eller goda seder är ogiltiga. 
Enligt allmänna rättsgrundsatser kan dock ogiltighet fastställas. HD fortsatte med att säga:  

” Huruvida ett avtal som strider mot lag är ogiltigt, trots att detta inte angivits i lagen, 
beror på om den lagregel som överträtts bygger på sådana hänsyn som gör att en 
ogiltighetspåföljd är påkallad. Detta får avgöras i varje uppkommande typfall, efter en 
analys av syftet med lagregeln, behovet av en ogiltighetspåföljd för att sanktionera den och 
de olika konsekvenser som en sådan påföljd kan medföra, t.ex. för godtroende 
medkontrahenter.” 73 

 HD slog även fast att i de fall där ett allmänt intresse förelåg skulle ogiltigheten beaktas ex 
officio. Vidare framhölls att ett ogiltigt avtal inte ovillkorligen saknade varje rättsverkan även 
om det normalt inte gick att tvinga fram avtalets efterföljd med rättslig hjälp. HD konstaterade 
slutligen att det vare sig i lag, förarbeten eller i praxis hade klarlagts om ett avtal som innebär 
en överträdelse av ett näringsförbud kan anses ogiltigt och hur en eventuell ogiltighetspåföljd 
skulle kunna utformas. Därför kunde förhållandena inte anses vara sådana att TR:n borde ha 
avvisat bolagets talan utan HD fastställde HovR:ns dom och återvisade målet till TR:n. 
 

4.4.4.2 RH 2004:41 – Havandeskapsfallet 
Ett relativt nytt avgörande, som även har blivit kommenterat i doktrin74, är ett fall som rörde 
en abort där pactum turpe användes vid avvisning av talan. Målet beviljades dock inte 
prövningstillstånd av HD vilket har kritiserats genom att det inte ger någon klarhet om vad 
som gäller vid avtal om abort eller vid osedliga avtal i allmänhet.75  
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Kvinnan i fallet yrkade att mannen skulle förpliktas att betala en viss summa enligt en revers 
och att hennes talan inte kunde avvisas då det i sådana fall skulle strida mot art. 6 i EKMR. I 
reversen hade mannen förbundigt sig att betala 25 miljoner kr till kvinnan under förutsättning 
att hon lät abortera de tvillingfoster hon bar på. Kvinnan gjorde abort men mannen vägrade att 
betala med hänvisning till att reversen inte kunde prövas rättsligt eftersom den stred mot goda 
seder. TR:n ansåg att fallet behövde utredas och att käromålet efter utredningen inte kunde 
avvisas utan borde ogillas.  

HovR:n däremot avvisade käromålet efter en utförlig utredning där de kom fram till att det 
var uppenbart att reversen var av otillbörlig karaktär och ogiltig då den saknade rättsverkan 
och stred mot goda seder. HovR:n konstaterade att reversen inte kunde strida mot någon 
lagregel då det inte fanns i abortlagen76, eller i svensk lagstiftning i övrigt, någon regel som 
förbjuder avtal om avbrytande av havandeskap mot ersättning. De undersökte därefter 
närliggande lagstiftning och klargjorde bl.a. att enligt FB77 ska en adoptionsansökan 
ogiltigförklaras om en part har lovat den andra parten ersättning för att få adoptera ett barn, 
och att det enligt transplantationslagen78 är förbjudet med kommersiell hantering av biologiskt 
material. 

HovR:n framhöll att en kvinna ställs inför en svår beslutsituation då hon överväger om hon 
ska genomföra en abort och att hon måste ta personlig ställning till motsättningen mellan sitt 
eget intresse och fostrets. Vidare konstaterade domstolen att ”det ter sig helt främmande ur ett 
etiskt perspektiv och i strid med de värderingar som ligger till grund för lagstiftningen att låta 
en fråga om ekonomisk ersättning för ingreppet få inverka på det val som kvinnan måste 
göra”79. HovR:n ansåg att om ett sådant synsätt skulle finnas, skulle det bryta mot de etiska 
värden som svensk rätt vilar på, och domstolen ansåg inte käromålet vara en sådan reell och 
seriös tvist att den skulle omfattas av rätten till domstolsprövning enligt art. 6 i EKMR. 

HD medgav inte prövningstillstånd vilket förvånar Ramberg som menar att rättsläget vid 
osedliga avtal i allmänhet och avtal om abort mot ersättning i hög grad är oklart.80 Hon 
framhåller att det är svårt att klart tydliggöra om avtalet är omoraliskt och om en kvinna i 
denna situation är omoralisk om hon blir påverkad av ekonomiska hänsyn. Vidare frågar sig 
Ramberg vem som bestämmer vad som är omoraliskt och menar att det krävs en samhällelig 
samsyn om detta för att man ska kunna avgöra vad som klassas som pactum turpe. Hon menar 
att samhällets syn på abort och avtal om abort är under en stark samhällsutveckling och anser 
att Sverige inte är i behov av lagstiftning om förbud mot avtal om abort. Det ska istället vara 
upp till domstolarna att göra en bedömning i varje enskilt fall där domstolen har möjlighet att 
beakta alla för fallet relevanta omständigheter.81    
 

4.4.4.3 Mål nr . Ö 8466-99 – Aktiefallet 
I Svea Hovrätt har ett fall tagits upp där svaranden yrkade att målet skulle avvisas för att det 
var pactum turpe. En bolagsman i ett enkelt bolag stämde bl.a. sin affärskompanjon tillika 
bolagsman i bolaget om bl.a. bättre rätt till aktier. De två bolagsmännen bedrev 
affärsverksamhet där vinsten användes för förvärv av aktier. Enligt käranden gick 
verksamheten ut på att låna ut pengar till kunder som p.g.a. sina verksamheters illegala natur 
hade svårt att låna pengar genom de vanliga låneinstituten. För dessa lån tog bolaget hög 
ränta. Dessa påståenden utreddes dock inte då svaranden inte bemötte påståendena utan ansåg 
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att talan skulle avvisas då den grundade sig på ett påstående om en verksamhet som hade ett 
otillbörligt syfte, pactum turpe.  

TR:n såg till principen att följden av ett avtal som strider mot lag eller goda seder inte kan 
framtvingas på rättslig väg och avvisade talan då de ansåg att den grundade sig på ett avtal om 
ett enkelt bolag med en påstådd verksamhet som hade ett otillbörligt syfte.  
När fallet togs upp i HovR:n resonerade domstolen utifrån tidigare rättsfall och framhöll att 
även om ett avtal är ogiltigt behövde det inte innebära att det helt saknar rättsverkan. Ett 
avtals efterföljd kan inte framtvingas på rättslig väg och om en prestation har skett i enlighet 
med ett avtal, som strider mot lag eller goda seder, saknar den presterande i de flesta fall 
laglig rätt att kräva tillbaka det han har utgivit, men i vissa fall kan en uppgörelse mellan 
parterna tillåtas ske i domstol. HovR:n hänvisade till ett äldre prejudikat82 och konstaterade att 
om det, som käranden påstod, var så att de båda parterna bedrev verksamhet gemensamt och 
käranden, p.g.a. verksamhetens olagliga beskaffenhet, skulle vara fråntagen rätten att 
framställa anspråk mot svaranden i syfte att reglera de ekonomiska förhållandena mellan dem 
båda, skulle svaranden kunna göra en oberättigad vinst.  

HovR:n ansåg inte detta vara meningen med upprätthållandet av principen om pactum 
turpe och TR:n borde inte ha avvisat käromålet om bättre rätt till aktierna på den grunden. 
Därför återvisades målet till TR:n för fortsatt handläggning. 
 

4.4.4.4 Mål nr . T 330-98 - Äktenskapsförmedlingsfallet  
Även i ett annat fall har Malmö TR avvisat ett mål som ansågs strida mot goda seder och inte 
förtjänade rättsordningens stöd. Fallet rörde ett äktenskapsförmedlingsbolag som stämde en 
av sina klienter för betalning av en fordran för utförda tjänster. Svaranden hade slutit avtal 
med bolaget som i enlighet med avtalet skulle sammanföra klienten med en utländsk kvinna. 
Bolagets åtagande bestod bl.a. i att vara behjälplig med översättning vid brevväxling mellan 
klienten och kvinnan, att hjälpa klienten att ordna med de nödvändiga handlingar som t.ex. 
pass och visum och att stå för kontakt med ambassad och andra myndigheter. Allt detta i 
avsikt att kontakten med kvinnan skulle leda till äktenskap eller äktenskapsliknande 
samboende mellan klienten och kvinnan. Om kontakten inte utföll i ”positiv anda” skulle 
bolaget hjälpa till att skapa kontakt med en annan utländsk kvinna. Bolaget begärde betalning 
för dessa tjänster men klienten betalade dock inte. 

TR:n fann att avtalet inte kunde jämställas med en sedvanlig kontaktförmedling då parterna 
avtalat att förmedlingen skulle ”anskaffa”  en utländsk kvinna åt klienten och att kontakten 
skulle mynna ut i äktenskap eller äktenskapsliknande samboende. TR:n slog fast att äktenskap 
och samboförhållanden enligt en rådande uppfattning ansågs grunda sig på ett ömsesidigt 
känslomässigt engagemang och vara något som ska ingås med fri vilja av båda berörda 
parterna. Ett avtal, där en tredje part har som åtagande att ”anskaffa”  en hustru eller sambo, 
skulle vara av uppenbart otillbörlig karaktär om relationen inte byggde på känslomässigt 
engagemang och ett sådant avtal kunde därför inte få rättsordningens stöd enligt TR:n.  

TR:n avslutade med att säga att även om ett äktenskap eller samboförhållande mellan 
klienten och kvinnan skulle förutsätta ett känslomässigt engagemang var förutsättningarna för 
att bolaget skulle lyckas med sitt åtagande i avtalet så beroende av tillfälliga omständigheter 
att det inte av det skälet kunde få rättsordningens skydd. 
 

                                                 
82 NJA 1989 s.768, se avsnitt 4.4.1.1 
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4.5 Sammanfattande kommentarer   
Angående spel är det lätt att se det som en paradox att spel och vadhållning anses omoraliskt 
medan staten antagligen drar in stora summor varje år på svenskarnas spelande och allt fler 
Internet-sidor skapas som gör det möjligt att spela över nätet.  

Moralen angående spel har emellertid troligen ändrats sedan Pokerfallet. Det är förståligt 
att spel i äldre tider ansågs vara syndiga och leda till människans fördärv och även nuförtiden 
kan säkert spel skada en människas liv. Emellertid kan man nog inte säga att HD dömde fel i 
Pokerfallet då de ansåg att det inte var fråga om pactum turpe. Liksom Ingvarsson anser, bör 
principen i fallet troligen tolkas så att spelarrangören kan ha besittning över spelinsatserna 
såsom redovisningsmedel men att det vanligtvis finns ett uttryckligt eller underförstått 
avtalsvillkor att insatserna inte kan återfås.  

När det gäller fallen som rör skattefusk, svartjobb och avtal som på andra sätt syftar till att 
undandra skatt har HD varit produktiv och meddelat hur man bör göra vid en bedömning om 
tvisten bör avvisas.  

Dessa fall rör en företeelse som de flesta troligen kan relatera till på ett eller annat sätt och 
de kan troligen sätta känslor i svallning och på ett ställe använde HovR:n ovanligt starka ord 
när de sa att det är anstötligt om domstol skulle befatta sig med svartjobb. 

De besked och metoder som kan utläsas ur domarna klargör situationen vid undandragande 
av skatt men det är emellertid alltid nödvändigt att beakta varje enskilt fall vid en bedömning. 
Inget fall är det andra likt så det är självklart att de allmänna riktlinjerna inte utan anpassning 
kan användas på liknande fall. Det är dock lite motsägelsefullt att för att kunna arbeta i 
principens anda måste man gå emot principen och alltså inte avvisa rättsfall då det i en del fall 
annars skulle resultera i att skattefuskare skulle kunna tillgodogöra sig pengar som inte är 
deras utan egentligen ska tillfalla staten.  

I Bankkontofallet vägrade domstolen ta upp fallet eftersom det rörde sig om en 
överenskommelse om pengar som hade uppstått genom brottslig verksamhet. Man kan ju anse 
att det är lite hårt att kvinnan ska mista sina pengar utan att ha rätt till hjälp för att få tillbaka 
dem. Hon skulle ju ha kunnat åka dit för skattefusk p.g.a. pengarna om hon hade haft dem 
kvar men hon kan inte på laglig väg få tillbaka dem. Såvida inte fallet fick uppmärksamhet 
när det var uppe i domstol drog ju ingen någon lärdom av det, alltså att avhålla sig från att 
begå skattebrott. Å andra sidan handlade hon olagligt när hon inte betalade in skatt och det 
kan inte anses rättvist att hon ska få hjälp att få tillbaka sina olagligt intjänade pengar. 

Resultatet blir det samma i Äktenskapsförmedlingsfallet där bolaget gick miste om de 
pengar som om avtalet inte hade stridigt mot god sed skulle ha varit betalning för redan 
utförda tjänster. Klienten slapp nu betala och fick alltså hjälp gratis. För även om klienten inte 
” fick någon kvinna”  hade bolaget antagligen lagt ut pengar i sina försök att uppfylla deras 
avtal. Situation kan ju ha varit sådan att bolaget inte ens visste om att deras verksamhet inte 
klassades som ”moralisk”  men det går bara att spekulera i. Detta väcker frågan om det kan 
anses olagligt att stjäla från en tjuv och om man ska kunna åka fast för det.  
 
 
 



 

 26 

5 Argument angående pr incipen  

5.1 Synen på pactum turpe i praxis  
Praxis på området som behandlar pactum turpe är tämligen knapphändig men de rättsfall som 
uppkommit ger en ganska bra bild av domstolens syn på pactum turpe. I de olika fallen är 
situationerna alltid unika, vilket domstolen har insett att de måste ta hänsyn till. HD visar att 
domstolen i de olika fallen förstår svårigheterna med rättsfall där en part yrkar att talan ska 
avvisas då avvisning är en såpass radikal åtgärd. HD, men även underrätterna, har visat att det 
krävs mycket för att de ska avvisa en talan och de har även klargjort att ett ogiltigt avtal inte 
ovillkorligen saknar varje rättsverkan. Genom praxis kan man emellertid urskilja vissa 
tillvägagångssätt för att utreda om en talan bör avvisas.  

Det finns få fall som rör spel och vadhållning så det rättsfall som får användas som ledning 
för prövning i domstol som rör principen att spelvinster inte kan drivas in på rättslig väg är ett 
relativt gammalt fall men eftersom det inte har kommit upp något nyare fall till HD, är fallet 
fortfarande betydelsefullt när man bedömer tvister till följd av spel. 

I fallet förklarade HD att det sedan gammalt är erkänt att spelskulder inte kan drivas in på 
rättslig väg och förtydligade att den som har vunnit i spel inte har ansetts förtjäna 
rättsordningens stöd för att tvinga förloraren att betala. Men de tydliggjorde att även om en 
spelskuld i sig är ogiltig och saknar rättsordningens stöd så behöver inte andra fordringar som 
har uppkommit i samband med spel sakna rättslig giltighet.83  

Agell som hade samma åsikt som HD säger att ändamålsskälen bakom regeln att 
spelvinster inte kan drivas in är att spel saknar ett nyttigt syfte och en önskvärdhet att en 
spelare skyddas mot förluster.84   

När det gäller skattefusk, svartjobb och andra avtal i syfte att inte betala skatt till 
skattemyndigheten så har domstolen klart och tydligt uttalat att det enligt allmänna 
rättsgrundsatser får anses civilrättsligt ogiltigt att avtala om en särskild överenskommelse som 
direkt syftar till att skatt skulle undandras genom en oriktig uppgift till skattemyndigheten. 
HD klargjorde dock att man inte bara kan se till avtalet i fråga i bedömningen om tvisten ska 
avvisas eller inte, utan domstolen har även slagit fast att en förutsättning för att domstol skulle 
vägra att ta upp målet av en sådan orsak skulle vara att det otillbörliga syftet uppenbart 
framgår av grunderna för yrkandet eller av utredningen i målet.85    

I senare fall har HD:s utredningar resulterat i att en metod har sammanställts för 
bedömningen om en ogiltighetspåföljd krävs och denna metod har använts när flera av dessa 
mål har avgjorts.  

HD fastställde att för att avgöra om ett avtal ska anses vara ogiltigt, även om det inte finns 
någon lagstiftning som ogiltigförklarar avtalet i sig utan för att avtalet strider mot god sed, 
beror på om den lagregel som överträtts genom avtalet kan anses ha sådant bakomliggande 
syfte som gör att det krävs en ogiltighetspåföljd. För att klargöra detta får man i varje enskilt 
fall analysera vad som är syftet med den överträdda lagregeln, om det finns behov av en 
ogiltighetspåföljd för att sanktionera den och vilka konsekvenser en sådan påföljd kan 
innebära.86 

När det gäller tvister om svartjobb har utredningen lett till att det inte har varit nödvändigt 
att de skatterättsliga reglerna, förutom redan existerande reglering, har behövts sanktioneras 
genom att vägra domstolsprövning för avtal som gick ut på att undandra skatt. Domstolen har 
även konstaterat att ett sätt att begränsa skatteundandragandet skulle vara att tillåta tvister som 

                                                 
83 NJA 1989 s. 768 
84Agell, Anders, Rätten till spelinsatser, som lämnats till arrangör av pokerspel, JT, nr. 5, 1989/ 90, s. 630 
85 NJA 1992 s. 299 
86 NJA 1997 s. 93 
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denna att prövas i domstol då tvisten då skulle bli känd för allmänheten och beskattning skulle 
kunna ske.  

När det gäller skattefusk har HD även konstaterat att om avtal i syfte att undandra skatt 
vägras domstolsprövning skulle detta leda till en stor rättsosäkerhet. De betonade även att till 
saken hör att det inte är möjligt för enskilda att med bindande verkan sluta avtal om hur det 
ekonomiska resultatet av avtalet ska uppges för skattemyndigheten.87 

Underrätterna i Sverige har tagit till sig HD:s prejudikat vilket kan ses i Bankkontofallet 
där TR:ns bedömning resulterade i att käromålet avvisades eftersom man enligt allmänna 
principer inte kan lägga sina egna olagliga handlingar till grund för rättsliga krav mot en 
annan person.88 

Ett annat fall som visar att underrätterna nu vet hur de ska bedöma är Havandeskapsfallet 
där HovR:ns avvisade käromålet efter en utförlig utredning där de kom fram till att avtalet var 
av otillbörlig karaktär och ogiltigt eftersom det stred mot goda seder. Domstolen ansåg i 
rättsfallet att om man lät en fråga om ekonomisk ersättning för abort få inverka på det val som 
kvinnan måste göra skulle det bryta mot de etiska värden som svensk rätt vilar på.   
 

5.2 Synen på pactum turpe i doktr inen  
Varken frågan om avtal i strid med lagstiftning eller mot goda seder har getts något större 
utrymme i doktrinen. Författarna till de kanske mest etablerade svenska allmänna 
avtalsrättsböckerna, Adlercreutz, Grönfors samt Ramberg & Ramberg, har endast hastigt 
nämnt fenomenet pactum turpe. Samtliga antyder dessutom att rättsläget är oklart och stannar 
ofta diskussionen där. Samtidigt brukar ofta någon form av ställningstagande av intresse 
finnas med, även om det inte alltid är explicit.  

Frändberg har ställt upp ett antal dygder som han avser ha betydelse för avtalsrelationen. 
En av dessa är dygden rättrådighet, vilken även nämns, dock ej under den benämningen, i 
förarbetena till 36 § AvtL. Han har sedan ställt upp en s.k. ”underdygd” som han har valt att 
kalla lojalitet med lagen (rättssystemet). Han menar att ” the virtue of loyalty to the law, then, 
is a personal assimilation of the principle of legality89” . Han betonar den stora betydelsen av 
lojalitet gentemot lagen genom att säga att: 

”The legal order can be an effective instrument for maintaining confidence in society […]  
and the members of society can demand reliability of no more than those who are trusted 
with the administration of this instrument. For the legal order to be effective, people must 
rely upon the content of the law, and that presupposes loyalty to the law from its servants. 
Loyalty to the law is in fact an instance of a more general social virtue: reliability.” 90     

 Norlén menar, och åsyftar på Frändbergs artikel, att denna “underdygd”  är relevant när 
man diskuterar 36 § AvtL och även lagstiftning i stort. Han menar att om det är en dygd att 
vara lojal med lagen, måste det vara dygdigt att inte ingå avtal som strider mot lag eller som 
utgör försök att kringgå den, alltså avtal contra legem respektive in fraudem legis. Han menar 
att följden av detta borde bli att man på dygdeetisk grund kan hävda att sådana avtal inte bör 
upprätthållas av rättsordningen. Härtill brukar även diskussionen kring avtal i strid med goda 
seder föras, alltså angående sådana avtals rätt att åtnjuta rättsordningens skydd.91  

Norlén menar att när det gäller avtal i strid mot viktiga värden i samhället eller viktiga 
allmänna intressen, kan man föra ungefär samma argumentation som när det är fråga om avtal 
i strid med lag. Han menar att samhället inte enbart hålls samman av lagstiftning, utan även 

                                                 
87 NJA 2002 s. 322 
88 Mål nr. T 11813-98, s. 6 
89 Frändberg, Åke, Justness as the Cardinal Virtue of the Lawyer. I: Festskrift till Stig Strömholm I, Iustus 
Förlag, Uppsala 1997, s. 242 
90 Frändberg, a.a. s. 242  
91 Norlén, a.a. s. 143  
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andra normer för mellanmänskliga relationer. Han anser att ”upprätthålla avtal som strider 
mot sådana normer, skulle kunna sägas vara att hjälpa avtalsparter att motverka värden som 
är viktiga för samhällsgemenskapen och som det ytterst är rättsordningens uppgift att slå vakt 
om.” 92  

Han menar vidare att det uppkommer även problem med förutsebarheten, då de goda 
sederna eller de allmänna intressena inte finns kodifierade; hur ska man kunna förutse vilka 
normer man som avtalspart har att rätta sig efter? Samtidigt vill han förtydliga att det inte är 
någon avgörande kritik mot principerna som han för. Det man ska försöka uppnå, menar han, 
är att bidra till ökad förutsebarhet vid tillämpningen av pactum turpe genom att fördjupa 
diskussionen kring den närmare innebörden av goda seder och allmänna intressen.  

Norlén menar vidare att när det gäller vilka argument man kan anföra för respektive emot 
pactum turpe, så kan man konstatera att det mer eller mindre förefaller konsekvent att 
rättsordningen inte ska upprätthålla avtal som står i strid med lagen eller för den delen utgör 
ett försök att försöka kringgå denna. Han menar att om så inte vore fallet skulle rättsordningen 
hjälpa sina motståndare. Han syftar då även på, som en viktig utgångspunkt, att demokratiskt 
fattade beslut bör respekteras samt att respekt för de normer som ingår i rättsordningen är en 
viktig förutsättning för stabilitet i samhället och för att människor ska våga samverka med 
sina medmänniskor.93  

Ramberg anser att institutet pactum turpe passar dåligt in i att tillämpa på avtal som strider 
mot goda seder, t.ex. avtal om abort. Hon menar att det inte finns tillräckligt samstämmighet i 
samhället för att kunna utröna vad som utgör god moral och inte. Därför tycker hon att 
institutet pactum turpe passar in i sådana frågor om god moral som man är säker på delas av 
en mycket stor del av befolkningen. Dessutom frågar hon sig var man ska dra gränsen - ”vem 
bestämmer om det är omoraliskt? Sveriges domarkår som kan vara av olika uppfattning i den 
moraliska frågan? Eller 50 % av Sveriges befolkning […]  eller 90 %?”94. Hon anser att det 
krävs en samhällelig samsyn om det omoraliska och menar att det är mycket tvivelaktigt om 
det finns i flera olika frågor, t.ex. gällande abort. Detta är ett problem, inte minst då Sverige är 
ett land i utveckling åsyftande bl.a. religion och seder, vilket resulterar i att landet blir alltmer 
heterogent. Hon menar också att samhällets syn på många frågor är under en omfattande 
förändringsprocess. Därmed, menar hon, minskar utrymmet för att med hänvisning till goda 
seder kunna avvisa mål eller ogiltigförklara avtal. Hennes slutsats blir därför att institutet 
pactum turpe numera antagligen endast tillämpar sig på avtal som står i strid med lag.95 
 

5.3 Pactum turpe i förhållande till andra rättspr inciper    
Flera aspekter bör vägas in när man som domstol överväger att tillämpa principen om pactum 
turpe, inte minst hur denna står i förhållande till andra principer inom juridiken.  
 Ur prejudikatsynpunkt kan det vara av betydelse att domstolen stämplar ett avtalsvillkor 
som otillbörligt i och för sig, menar man i SOU:n Generalklausul i förmögenhetsrätten96, och 
anser att också när MD förbjudit ett visst villkor kan allmän domstol – trots den principiella 
olikheten i prövningen – anse sig böra göra ett sådant ställningstagande. Man menar även att 
från, med prejudikatsynpunkt sammanhängande, förutsebarhets- och rättssäkerhetssynpunkter 
kan en sådan bedömning vara av betydelse. Det kan vara en fördel om domstolen mera 
generellt tar ställning till om en sådan klausul, en jämkningsklausul, bör vara tillåten vid viss 

                                                 
92 Norlén, a.a. s. 235 
93 Norlén, a.a. s. 233 f 
94 Ramberg, a.a. s. 312 
95 Ramberg, a.a. s. 312 f 
96 SOU 1974:83 Generalklausul i förmögenhetsrätten, Betänkandet av Generalklausulutredningen, Liber Tryck, 
Stockholm, 1974, s. 116 f  
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avtalstyp framför att domstolen grundar sitt avgörande på speciella förhållanden. Man 
fortsätter med att säga att en generell bedömning torde ha störst utsikt att påverka den 
allmänna uppfattningen om vad som är otillbörligt. Dessutom är det, menar man, säkerligen 
vid förhandlingar utanför domstol av större vikt för en konsument att kunna hänvisa till ett 
tidigare ställningstagande av detta slag av domstol än att behöva gå in på en diskussion av de 
särskilda förhållandena i hans fall. Man kan inte mer exakt säga hur en sådan generell 
bedömning bör komma ifråga, men man framhåller vikten av att ”det för tillämpningen av en 
generalklausul utbildas vägledande principer, vilka möjliggör att den kan spela en roll, utan 
att alla eller flertalet fall av ifrågasatt tillämpning går till prövning av domstol”97.  
 Man fortsätter sedan i SOU:n med att säga att om ett villkor inte skulle ha den karaktär att 
det bedöms som otillbörligt i och för sig, får domstolen pröva om dess tillämpning i det 
särskilda fallet är otillbörligt eller inte. Sammanfattningsvis menar man att domstolarna bör 
möjliggöra en typbedömning, såsom man gör vid tillämpning av 33 § AvtL, som kan vara 
vägledande för framtiden samt att det också kan vara önskvärt att vid tillämpningen av en 
generalklausul, 36 § AvtL, att avgörandena visar hur domstolarna betraktar villkor av en viss 
typ, inte bara tillämpningen av ett visst fall där omständigheterna är mycket särpräglade.98  
 Norlén menar att det är betydelsefullt för medborgarna att de kan lita på att rättsordningens 
normer respekteras för att de, som han uttrycker det, ”skall våga interagera med 
omvärlden” 99. Han betonar även vikten av att demokratiskt fattade lagstiftningsbeslut bör 
respekteras, att det ”ur närmast rättssystematisk synvinkel är konsekvent att inte upprätthålla 
avtal som strider mot lag eller goda seder” 100 samt att sådant agerande från rättsordningens 
sida kan ha betydelse ur preventionssynpunkt för att motverka framtida lagöverträdelser.  
 När det gäller ”delprincipen”  att avtal inte får strida mot goda seder, invänder Norlén att 
den strider mot avtalsfrihetens princip. Han menar även att den står i strid med 
förutsebarhetsprincipen, just eftersom de goda sederna inte är kodifierade. Han anser att de är 
väl tänkvärda argument att väga in i en diskussion angående om principen bör tillämpas i ett 
enskilt fall eller inte. Samtidigt anser han att detta ändå inte ska falla så tungt att principen 
inte överhuvudtaget bör beaktas i en avtalsrättslig diskussion.101  
 Som ovan nämnts anser Frändberg att lojalitet mot lagen är en av de viktigaste dygderna i 
vårt samhälle och ser det som ett exempel på den allmänna dygden pålitlighet. Han menar att 
rättsordningen förutsätter att medborgarna kan lita på att lagarna upprätthålls och detta 
förutsätter att de också är lojala mot dem.102 Norléns kommentar på detta är att det finns en 
slags självmotsägelse i att rättsordningen upprätthåller avtal som står i strid med lag eller goda 
seder. Följden av detta, menar han, kan bli att medborgarnas förtroende för rättsordningen 
undermineras om man skulle upprätthålla sådana avtal och därmed skulle inte rättsordningen 
fullt ut kunna uppfylla sina syften103.   
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6 Pactum turpe – de lege ferenda   

6.1 Varför  det inte finns lagstöd och synen i doktr inen på en eventuell lagstiftning 
När den svenska avtalslagen tillkom avvisades, som ovan nämnts, införandet av någon 
generell ogiltighetsregel rörande avtal som strider mot lag eller goda seder, vilket man säger i 
förarbetena. Dock finns inte några skäl beskrivna till varför man valde att göra så här. När nu 
inte pactum turpe finns lagstiftat i Sverige kan det vara av intresse att föra en diskussion om 
behovet av en sådan lagstiftning, alltså hur man vill att den gällande rätten ska förändras. 
Frågan har till viss del diskuterats i doktrinen.  
 Ramberg menar att, och syftar på Havandeskapsfallet som prövades i HovR:n104, att frågan 
om moral och goda seder i hög grad är politisk. Därmed, anser hon, att domstolarna bör 
undvika att hitta på egna normer om vilka avtal som inte gör sig förtjänta av rättsordningens 
skydd. Hon fortsätter med att säga att om våra folkvalda politiker anser att avtal om att 
genomgå en abort med ekonomisk kompensation som följd bör förbjudas, bör förbudet i så 
fall införas genom lagstiftning. Detta istället för att följden inte ska bli att ”enskilda domare 
pådyvlar hela svenska folket sin egen moraluppfattning med en oflexibel 
avvisningssanktion”105.  
 Ramberg anser också att Sverige inte är i behov av någon lagstiftning som förbjuder avtal 
om abort. Det hon grundar detta på är att det skulle vara ”särskilt olyckligt att lagstifta i en 
situation då samhällssynen på abort är under stark utveckling” 106. Hon anser därför att frågan 
om abort bör bedömas särskilt i varje enskilt fall och betonar att det viktiga inte är att vad 
avtalet gäller, utan omständigheterna vid avtalets ingående och fullgörelse. Hon menar, och 
syftar fortfarande på abortavtal, att de inte är annorlunda än alla andra avtal som omfattas av 
36 § AvtL. Man måste, enligt hennes uppfattning, ge domstolen det utrymme de behöver för 
att kunna beakta alla omständigheterna i det enskilda fallet. Man ska då se till sådana 
omständigheter som är relevanta för fallet i fråga, vilket i praktiken kan vara att se om avtalet 
har ingåtts ”under utpressningsliknande former, ersättningens storlek, om ena avtalsparten 
redan när avtalet slöts planerade att inte fullfölja avtalet, vem som får vårdnaden om barn 
som fötts på grund av att abortavtalet inte fullföljts av kvinnan m.m.” 107.  

Avtalslagen är en av de viktigaste, och en av de äldsta, lagarna i civilrätten, även om den är 
dispositiv på flera punkter. Ramberg menar att det är flera viktiga saker som inte behandlas i 
lagen, däribland pactum turpe. Hon betonar att avtalslagen inte bara är gammal utan även att 
den är omodern och har gjort sitt och inte längre behövs. Hon menar att  

”avtalslagen ser ganska frisk ut, men den är virrig, på gränsen till obegriplig […]  [den]  
kännetecknas av ofullkomligheter [ ...]  det [ finns]  ingen som älskar avtalslagen […]  därför 
bör vi medverka till att avtalslagen får dö i frid […]  och att den ersätts av en lag som 
adresserar praktiskt förkommande avtalsrättsliga problem” 108.  

 

6.2 Synen på avtal i str id med lag och goda seder internationellt sett 
Sverige har alltså valt att inte lagstifta om pactum turpe. Ser man till utländsk rätt så ser det på 
flera sätt annorlunda ut, både gällande lagstiftning om såväl avtal i strid med lag som med 
goda seder. Dessutom har olika länder olika namn för det som vi i Sverige kallar pactum 
turpe, bl.a. immorality, illegality och Sittenwidrigkeit.  

                                                 
104 RH 2004:41 
105 Ramberg, a.a. s. 313 
106 Ramberg, a.a. s. 313 
107 Ramberg, a.a. s. 313 f 
108 Ramberg, a.a. s. 314 f 
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PECL, vilken behandlar principer på avtalsrättens område, stadgar i art. 15:101:“ A contract is 
of no effect to the extent that it is contrary to principles recognised as fundamental in the laws 
of the Member States of the European Union” . Formuleringen av artikeln är ämnad att 
försöka undvika de olika nationella rättsordningarnas uppfattningar och uttryckssätt av 
osedlighet, i strid med common law, public policy, ordre public och bonos mores, genom att 
framkalla en ovillkorlig och klar uppfattning om de grundläggande lagprinciperna som finns i 
EU, inklusive European Community Law109. Artikeln säger alltså att avtal, i den utsträckning 
som de strider mot ”principles recognised as fundamental in the laws of the Member 
States…”  är utan rättsverkan.  
  När man ser på nordisk avtalsrätt så är ländernas avtalslagar ungefär lika gamla och på det 
stora hela ganska lika utformade. När det gäller pactum turpe, så finns det dock vissa 
skillnader. Såväl finsk, dansk och norsk avtalslag tar upp frågan. I dansk och norsk rätt finns 
regler kvar från Danske Lov och Norske Lov och domstolarna avgör fortfarande tvister med 
hänvisning till dessa stadganden110. Den danska lagen uttrycker det på följande ålderdomliga 
sätt, och stadgar här i DL 5-1-2 att alla avtal som inte strider mot lag (lov) eller goda seder 
(ærbarhed) ska hållas: 

” Alle Contracter, som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris 
Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og 
andet, ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle 
holdis i alle deris Ord og Puncter, saa som de indgangne ere.”   

Lynge Andersen anser, när det gäller avtal i strid med lag och goda seder, t.ex. avtal med 
svart betalning inblandad, att utgången skulle kunna tänkas bli att istället för att 
ogiltighetsförklara ett ingånget och uppfyllt avtal, pålägga straff. Det straff han då föreslår är 
böter.111  

I engelsk respektive fransk rätt talar man om avtal i strid mot public policy respektive 
ordre public, vilket Norlén väljer med en gemensam benämning att kalla samhälleliga 
intressen. Avtal i strid med dessa har sin motsvarighet i det vi i Sverige kallar goda seder och 
det som Tyskland benämner Sittenwidrigkeit. Dock kan man se vissa språkliga skillnader 
mellan public policy etc. och goda seder etc. Den direkta översättningen av ”public policy”  
blir ung. ”samhällspolitik”  och ”ordre public”  betyder ”allmän ordning” . Norlén menar att det 
i båda fallen kan anas ett ”ovanifrånperspektiv”  i betydelsen av att det är statens intresse av 
ordning och sedlighet som skyddas genom regleringen av avtal som strider mot public 
policy/ordre public. När man däremot, menar han, talar om goda seder etc. kan perspektivet 
snarare uppfattas som mellanmänskligt, alltså att man skyddar de normer som krävs för att 
människorna ska kunna fungera i samhället. Han tillägger att man dessutom kan tänka sig att 
”de goda sederna inte alls är folkligt förankrade, utan föreskrivs ovanifrån, men ett sådant 
perspektiv är inte nödvändigt att anlägga, medan perspektivet i fråga är svårt att undgå, om 
man använder de engelska och franska uttrycken” 112. Samtidigt vill han betona att dessa 
nyansskillnader inte ska överdrivas, men att det, med tanke på ordets makt över tanken, ändå 
kan vara viktigt att uppmärksamma de olika språkbruken som används i olika 
rättsordningar.113  
 Den tyska avtalslagen, BGB, vilken svensk avtalslag till stor del har influerats av, stadgar i 
§ 134: ”Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich 
nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt” . Det man säger är alltså att avtal i strid med ett 
rättsligt förbud är ogiltigt om inte lagen säger något annat. Den tyska avtalslagen stadgar 

                                                 
109 Lando, Ole (red.), Principles of European Contract Law, Part III, Kluwer Law International, Haag 2003, s. 
211  
110 Bestämmelserna i den danska avtalslagen finns i DL 5-1-2, och gällande den norska i NL 5-1-2. 
111 Lynge Andersen, a.a. s. 264 
112 Norlén, a.a. s. 232 
113 Norlén, a.a. s. 231 f 
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också ett förbud mot avtal i strid med goda seder i § 138 BGB där man säger att ”Ein 
Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig” . Alltså om ett avtal är 
” sittenwidrig”  (osedligt) leder det till ogiltighet.  

Även i den franska civilrättslagen Code civil kan man återfinna en liknande bestämmelse 
som säger att ett avtal är ogiltigt om dess syfte är ”contraire aux bonnes moeurs”  (ung. 
”strider mot goda seder” ).   
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7 Diskussion 
Den allmänna rättsgrundsatsen pactum turpe kan kännas kontroversiell på flera sätt. Först och 
främst för att den inskränker på en av de mest grundläggande principerna inom juridiken; 
principen att avtal ska hållas, pacta sunt servanda, vilken ses som en av förutsättningarna för 
att man ska våga ingå ett avtal. Inte minst då avtal är själva grunden för att civilrättsliga 
mellanhavanden ska kunna uppstå, och som finns för att samhället ska kunna få en fungerande 
ekonomisk omsättning. För att ett avtal ska ses som giltigt utåt sett ska man kunna driva in 
det, alltså sanktionera det. Även om avtal i strid med lag och goda seder kan vara civilrättsligt 
giltiga behöver det alltså inte vara det utåt. Detta kan få till följd att det ses som något som 
domstolen inte vill befatta sig med, och följden av detta blir att man som part i ett sådant avtal 
inte kan få rättsordningens hjälp att göra det gällande, alltså man fråntas möjligheten att 
sanktionera det. På så sätt inskränker pactum turpe parters avtalsbundenhet – varför då stå fast 
vid vad man har avtalat, om den andre parten inte har några rättsliga möjligheter att kunna 
driva in det? 
 Även ur en annan aspekt kan pactum turpe ses som kontroversiell, då principen begränsar 
parters avtalsfrihet. Trots att rättsordningen ämnar, så långt det är möjligt, låta avtal få den 
rättsverkan som dess innehåll anger, går gränsen när man överskrider de, av just 
rättsordningen, uppställda reglerna. Denna rättsföljd aktualiseras alltså när det är fråga om ett 
avtal som strider mot stiftade lagar och av rättsordningen ansedda goda seder. 
 Trots att alltså fenomenet pactum turpe kan ses som ganska kontroversiellt har frågan inte 
behandlats i något rikt mått, varken gällande praxis eller i doktrin. Endast ett fåtal författare 
till avtalsrättsliga böcker nämner principen, och då endast översiktligt, och inte heller i 
juridiska tidskrifter har frågan getts något större utrymme. Frågan är då vad grunderna till 
detta är? Ett svar på den frågan kan vara att man kan se fenomenet som något ”känsligt”  och 
något man inte vill befatta sig med, varken i praxis och knappast då heller i doktrinen. Att ett 
avtal som strider mot uppsatta regler och normer förtjänar inte utrymme i rättssamhället, kan 
vara en orsak. En talan om något så ” fult”  som exv. svarta avtal eller köp av sexuella tjänster 
är inget som man vill befatta sig med. Som en ofta logisk följd av att inte domstolar behandlar 
vissa frågor blir att inte heller doktrinen gör det. Då domstolen är en del av det som utvecklar 
den gällande rätten, uppkommer knappast någon diskussion i doktrinen heller, då dess roll är 
att tolka och systematisera just gällande rätt.  

En orsak som, förutom det ovan nämnda, eventuellt kan ligga till viss grund för den 
knapphändiga praxis och doktrin som finns om pactum turpe kan vara att det ”bara”  är fråga 
om en rättsprincip. Alltså att den inte finns nämnd i avtalslagen. Avtalslagen, som snart har 
100 år på nacken, ses av många som ganska omodern och av vissa så inaktuell och dåligt 
”uppdaterad”  att den bör ”dö ut”  och ersättas av modernare lagstiftning. Om då detta skulle 
ske, att vi får en ny avtalslag, bör frågan om pactum turpe på något vis medtas i lagen. 
Samtidigt skulle detta vara en mycket långdragen process, vilket kanske mer talar för att man 
istället bara bör se över den och göra en uppdatering.  
  

7.1 Praxis 
Praxis får bli källan till information om vilka avtal som anses strida mot god sed då vi inte har 
någon lagstiftning. Praxis verkar ha intagit en inställning att följa uttalandena i avtalslagens 
förarbete att lagstiftning inte är nödvändig och att det är upp till domstolen att bedöma pactum 
turpe i varje enskilt fall, vilket kan anses förnuftigt då alla rättsfall är olika med olika 
omständigheter.  

Det finns inte något rättsfall där HD klart har uttalat sig att det skulle behövas lagstiftning 
på området utan domstolen framhåller de olika fallens unika karaktär och betonar att man 
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måste ha utrymme för en bedömning i det enskilda fallet. En sådan bedömning borde dock 
inte försvåras av att man lagstiftar om pactum turpe. 

Hur ska rättsordningen bete sig för att göra en bedömning om ett avtal ska avvisas eller 
inte? Man blir i domstolen tvungen att se till både det negativa och det positiva med att 
pactum turpe skulle slå igenom och en talan skulle vägras rättsordningens stöd. I vissa fall 
skulle det kunna bli fler negativa verkningar om man avvisade en talan än om man tog upp 
den, och således använde sig av pactum turpe. Så även om det är ett avtal som strider mot 
goda seder och indirekt mot lag, t.ex. vid undandragande av skatt, och är så omoraliskt att det 
inte borde få rättens hjälp så måste man ta upp tvisten i domstol för annars skapas en 
snedvriden tillämpning av regler som då inte skyddar det de är till för att skydda.  

Att t.ex. tillåta att tvister vid avtal om svartjobb får komma till domstol gör att svart 
betalning uppmärksammas och då blir förmodligen den part som har skattefuskat tvungen att 
betala in ändå. Om målet inte skulle komma upp i domstol, kommer parten som har 
skattefuskat antagligen aldrig att betala in till skattemyndigheten och då är ju pactum turpe 
inte något bra alternativ för att lösa tvisten. Vi blir då så ”moraliska”  att det är lätt att vara 
”omoralisk”  och komma undan med det. 

I praxis kan man urskilja vissa uttalanden och tillvägagångssätt som HD har använt sig av 
för att utreda om en talan bör avvisas. Domstolen har fastställt att för att avgöra om ett avtal 
ska anses vara ogiltigt, även om det inte finns någon lagstiftning som ogiltigförklarar avtalet i 
sig utan för att avtalet strider mot god sed, ska man granska om den lagregel som överträtts 
genom avtalet kan anses ha sådant bakomliggande syfte som gör att det krävs en 
ogiltighetspåföljd. För att klargöra detta får man i varje enskilt fall analysera vad som är syftet 
med den överträdda lagregeln, om det finns behov av en ogiltighetspåföljd för att sanktionera 
den och vilka konsekvenser en sådan påföljd kan innebära. Eftersom HD har använt sig av 
detta ett flertal gånger kan man sluta sig till att de har funnit en tillfredställande metod för 
bedömning av pactum turpe. Om metoden passar in på alla eventuella rättsfall lämnas dock 
osagt. 
   

7.2 Lag eller  allmän rättsgrundsats?  
Vilka följder skulle då en lagstiftning om pactum turpe få och behövs det en sådan? Något 
som talar för att behovet att en lagstiftning inte är så stort kan vara att man anser att 
ogiltighetsreglerna, bl.a. 36 § i AvtL, redan fyller en stor del av den funktionen, alltså att 
oskälighet kan jämkas. Ofta är det nog svårt att alltid veta om ett avtal eller ett villkor i detta 
är oskäligt eller bör jämkas. Dessutom rymmer denna generalklausul knappast allt som en 
lagstiftning om pactum turpe skulle göra. Har man något så ” tungt”  som en lagregel om 
pactum turpe, som säger att avtal i strid med lag eller goda seder är ogiltiga, att stödja sig på 
kan man knappast hävda att ett avtal i strid med denna paragraf ändå kan göras gällande och 
”bara”  bör jämkas. Skulle en lagregel finnas har man alltså något ” tyngre”  att luta sig mot, 
alltså något som hamnar högre upp i juridikens hierarki än vad en rättsprincip gör.  
 Ett skäl till att man inte behöver lagstifta om principen är att problemet med pactum turpe 
kanske inte är så stort? Eller rättare sagt så sker det nog sällan avvisningar av talan i 
domstolen, eftersom det ska ganska mycket till för att en talan inte ska tas upp. Dessutom 
finns ju som sagt 36 § AvtL om jämkning. För kan det som strider mot god sed även klassas 
som oskäligt? Det ger i så fall en möjlighet att använda sig av 36 § AvtL för att hindra 
orättvisa avtal och då behöver man heller inte oroa sig för vad som anses som god sed. Då 
krävs det bara att avtalet är oskäligt. Samtidigt har Norlén en poäng när han säger att det är en 
självmotsägelse att rättsordningen, genom att jämka oskäliga avtal, upprätthåller avtal som 
står i strid med lag eller goda seder.  
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I dansk doktrin framförs ett förslag att svartjobb i många fall inte bör sanktioneras genom att 
ingångna och fullgjorda avtal anses ogiltiga. Istället anser man att parterna bör förpliktas att 
betala böter. Detta kan anses som en variant av jämkning med 36 § AvtL eftersom det är fråga 
om att låta avtalen kvarstå så som parterna har avtalat, fastän de strider mot lag och goda 
seder. Därmed kan även detta förslag ses som en slags självmotsägelse på samma sätt som 
med jämkning.      

Inte heller att förglömma är skyddet enligt 6 art. i EKMR om rätten till domstolsprövning. 
Vid vissa tvister har en part ansett att domstolen har brutit mot konventionen när det har 
handlat om en tvist med eventuellt pactum turpe. Denna diskussion torde inte komma upp om 
man skulle lagstifta om principen. Skälet till detta är i så fall att det är lättare att urskilja vad 
som är en reell och seriös tvist, vilket är kravet för att kunna tillämpa art. 6, om man bryter 
mot lagen då man ingår ett avtal som strider mot lag eller goda seder.  

Något som talar för att man inte ska lagstifta om principen kan vara att det känns onödigt 
med en sådan lagregel. Känns det inte redan som självklart att man inte får avtala om något 
som strider mot lag eller goda seder? Samtidigt innebär, som ovan nämnts, en lagregel ett 
starkare skydd, något som man inte kan välja om man ska tillämpa eller inte, vilket är 
situationen vid rättsgrundsatser. Något som man också måste ta ställning till är om man ska 
lagstifta om hela principen pactum turpe, alltså både gällande avtal i strid med lag och 
gällande avtal i strid med goda seder.  
 

7.3 Goda seder 
Goda seder eller normer kan vara skrivna, lagstiftade, eller oskrivna, rättsgrundsatser. Avtal i 
strid med god sed är en oskriven rättsgrundsats och kan inte sanktioneras om man bryter mot 
den och man får heller inte någon hjälp av rättsväsendet om det uppstår en tvist baserad på 
avtalet.  

I alla kulturer finns det och har alltid funnits normer eller viss sed som man ska följa och 
som anses vara korrekt och redan i den romerska rätten finns det nedskrivet att man skulle 
följa vissa normer och slå vakt om sin känsla för vad som var skamligt.  

Ett samhälle kan inte fungera utan normer. Normer, vilket människorna anser är 
rättesnören och som de följer. Det finns normer i samhället som alla i praktiken är eniga om, 
men då är dessa i de flesta fall även lagstadgade så att brott mot dessa seder kan sanktioneras, 
som t.ex. att man inte ska döda andra.  

Vi lever idag i ett mångkulturellt land med många olika seder. Det finns ett talesätt som 
säger att man ska ta seden dit man kommer, men människors åsikter om moral och god sed är 
troligen så djupt rotade att det är svårt att lägga undan de normer man haft och istället ta till 
sig nya. Detta gäller inte bara människor som inte har bott länge i landet utan även människor 
vars förfäder har bott i Sverige och även inom landets gränser kan åsikterna skilja sig åt. Vad 
som anses vara god sed i Norrland kanske inte är en lika självklar god sed i Skåne.  

Inte bara geografiskt kan detta skilja sig åt utan även mellan generationer. Vad 
gammelmormor ansåg strida mot god sed kanske barnbarnsbarnen tycker är helt godtagbart 
och man får inte glömma olika livsåskådningars och religioners inverkan på vad som anses 
vara god sed och god moral.  

Vem ska då bedöma vad som är god sed? Eftersom god sed inte är något nedskrivet borde 
man inte heller kunna säga att en viss människas åsikt om god sed är rätt eller fel. Man har ju 
bara sin egen åsikt om vad god sed är att jämföra med, och vem säger att den är den rätta. 

Hur får man då reda på vad som är god sed? Vem ska man fråga för att få det svar som 
hela befolkningen sedan ska rätta sig efter? Våra folkvalda politiker, majoriteten av Sveriges 
befolkning, eller domarna i HD?  
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Aldrig har utvecklingen gått så snabbt som nu. Vad säger då att åsikter om vad som anses som 
god sed och moral, kommer att vara statiskt en längre tid utan att förändras den med? För om 
man lagstiftar att avtal som strider mot god sed är ogiltiga, hur ska vi då veta vilken moral 
eller vems moral man ska gå efter när man dömer i rättsfall? Någon kan ju alltid komma och 
säga att situationen i just denna tvist inte strider mot god sed då det nuförtiden inte anses 
omoraliskt att sluta avtal om just detta. 

Hur ska domstolarna rättvist kunna bedöma vad som anses vara god sed för att sedan 
kunna döma rättvist i de tvister som uppkommer? Om man lagstiftar om pactum turpe har 
domstolarna en lagtext att utgå ifrån och en grund att stå på när de ska bedöma dessa fall.  
 

7.4 De lege ferenda 
När det gäller att lagstifta om ett förbud mot avtal i strid med lag känns det inte särskilt 
kontroversiellt då en sådan paragraf förmodligen inte skulle vara lika svår att utforma eller för 
den delen lika svår att tolka. Tolkningsproblem som kan uppstå vid en lagstiftning som 
förbjuder avtal i strid med goda seder, då bl.a. frågor uppkommer om vad som utgör just god 
sed, är det knappast risk för här. Har man en paragraf som säger att avtal som strider mot lag 
inte kan göras gällande, kan detta knappast tolkas på så många olika sätt. Förmodligen är det 
redan ganska vedertaget bland folk att man inte kan göra sådana avtal rättsligt bindande. 
Därmed skulle en lagstiftning om det knappast te sig som särskilt provocerande. Vårt första 
svar på frågan om hur rätten ska utvecklas och förändras, de lege ferenda, är att en lagregel 
om delprincipen om pactum turpe, att avtal inte får strida mot lag, bör ingå i en ny avtalslag. 
Samtidigt får man tänka ett steg längre och se vilka konsekvenser en sådan lagstiftning skulle 
få; alltså om man bara lagstiftar om delprincipen att avtal inte får strida mot lag. Skriver man 
så i lagen, t.ex. ”att avtal i strid med lag är ogiltiga”  kan ju detta tolkas som att alla andra avtal 
är giltiga, alltså så länge ett avtal inte strider mot lag är det giltigt. Därmed skulle detta kunna 
leda till tolkningar som att det är okej att ingå avtal i strid med goda seder så länge man inte 
bryter mot lagen. Följaktligen uppstår tolkningsproblem. Därför borde även en eventuell 
lagstiftning innehålla ogiltighetsverkan för avtal som strider mot goda seder.  

Vår nuvarande avtalslag är såpass omodern på flera punkter och har knappast alltid hängt 
med i samhällets övriga utveckling, och bör dessutom bättre överensstämma med moderna 
internationella avtalsrättsliga regler, t.ex. PECL. 
 En fördel med en lagbestämmelse är också att det kanske skulle leda till att än färre fall om 
pactum turpe skulle dyka upp i rätten, då man kan hoppas på att avtalande parter är insatta i 
lagen och då vet att man bryter mot den om man ingår ett sådant avtal. Tyvärr är nog detta 
inte alltid så verkligheten ser ut. Avtal ingås ständigt, och man kan knappast vänta sig att alla 
avtalande parter vet vilka regler som gäller. Samtidigt kan man ändå tänka sig att allmänheten 
har större uppfattning om vad en lag säger, än gällande en rättsgrundsats innehåll. En annan 
fördel med detta är följaktligen att förutsebarheten hos människor ökar, alltså har man som 
rättssubjekt lättare att se hur utgången kan bli. Därmed kan även rättsäkerheten sägas öka. 
Medborgarna måste som bekant kunna lita på att lagarna upprätthålls. Eventuellt kan det även 
bli en positiv följd, sett ur preventionssynpunkt, genom att en lagstiftning kanske kan minska 
risken för framtida lagöverträdelser. Även detta talar alltså för en lagstiftning.  
 Hur skulle då en paragraf, om pactum turpe kunna se ut? Vi har, givetvis mycket 
anspråkslöst, tänkt skissa på hur just en sådan regel möjligtvis skulle kunna tänkas bli 
utformad. Tysk avtalslag, BGB, har i § 134 en regel som säger att avtal i strid med lag med ett 
rättsligt förbud är ogiltigt om inte lagen säger något annat. De har dessutom i § 138 en 
bestämmelse som säger att avtal i strid med goda seder är ogiltiga. Svensk avtalsrätt har redan 
influerats mycket av just tysk rätt, så därför ter det sig inte så konstigt om denna även skulle 
kunna stå som förebild för utformningen av en sådan här lagregel.   
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Den tänkta paragrafen bör lämpligen stå under avtalslagens ogiltighetskapitel, alltså bland 
bl.a. reglerna om avtal som ingås med tvång och hot etc. Utformningen, med tysk rätt som 
förebild, skulle kunna vara på följande sätt: 

Avtal i strid med lag eller goda seder är ogiltigt om inte lagen säger något annat. 
Ett alternativ skulle kunna vara att ha med regeln som en del i avtalslagens inledande delar 

och, här med den danska lagens utformning som förlaga, skulle kunna se ut som något i stil 
med följande: 

Alla avtal, som frivilligt har ingåtts, av de som enligt regler i Föräldrabalken om rättslig 
handlingsförmåga, och som inte står i strid med lagen eller goda seder, ska anses gällande till den 

utformning de har när de ingås. 
Trots att en lagstiftning löser många problem, är vi medvetna om att det ändå kvarstår 

några. Paragrafen kommer kanske att bli något vag, just för att den ska kunna passa in i så 
många olika situationer som möjligt, vilket kan leda till en osäkerhet om när lagrummet ska 
tillämpas. Dock torde detta problem kunna minskas genom att förarbetena (till en ny 
avtalslag) är utförliga angående pactum turpe och dess innebörd. Där kan man lämpligen även 
ge exempel på vad som kan utgöra pactum turpe så att man har någonting att utgå ifrån. 
Dessutom kan även andra utredningar, bl.a. i form av SOU, hjälpa till att klargöra. 
 Angående ”problemet”  med att åsikterna om vad som är god sed förändras, bör det stå i 
motiven att man ska bedöma denna fråga utifrån den allmänna uppfattningen vid tiden då 
fallet i fråga tas upp.  
 Trots att allt detta torde leda till färre tolkningsproblem blir ändå rättsläget angående 
paragrafens innebörd aldrig hundraprocentigt tydligt. Dock är detta ett svårundvikligt och 
utbrett problem i juridiken.  

Även om man inför en lagstiftning så kommer alltid uppgiften att bedöma vad som är god 
sed eller inte, att falla på domaren. I slutändan är det ändå alltid domstolen som är den som 
tolkar gällande rätt.  

Om man inför en lag torde detta medföra att färre fall om pactum turpe tas upp i 
domstolen. Detta p.g.a. att en lagstiftning, som vi menar, klargör rättsläget. Dessutom borde 
en lagstiftning leda till att frågan diskuteras mer i doktrinen, vilket i sin tur kan leda till 
ytterligare utveckling av rättsläget, då domstol stundom använder doktrin för att kunna få 
hjälp vid bedömningen.           

Slutligen vill vi betona att vår nuvarande avtalslag är gammal och behandlar inte praktiskt 
förekommande avtalsrättsliga problem i dagens samhälle, tillskillnad från internationella 
lagar, t.ex. PECL. Kanske bör avtalslagen ges en mer grundlig översyn och då skulle 
lämpligen en paragraf som stadgar ett förbud mot avtal i strid med lag och goda seder läggas 
till. Detta i linje med andra länder som redan har sådan lagstiftning, däribland de flesta 
nordiska länderna.     
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8 Slutsats  
Pactum turpe, den oskrivna rättsgrundsatsen som säger att avtal i strid med lag eller goda 
seder är ogiltiga, är en alltid aktuell del av avtalsrätten. Just att definiera vad avtal i strid med 
lag innebär leder knappast till några större tolkningsproblem. Dock är situationen inte fullt så 
enkel när det gäller avtal som strider mot goda seder. Frågan uppkommer lätt om vad som 
utgör god sed och vem som ska avgöra detta. Sverige består av en blandad befolkning, 
avseende ålder, kultur, livsåskådning m.m., vilket gör att åsikterna om detta också är 
blandade. Detta är emellertid en fråga som alltid kommer att kvarstå i någon form, men en 
lagstiftning, som säger, lämpligen i motiven, att vad som anses strida mot god sed ska avgöras 
efter dagens normer, skulle klargöra rättsläget mer. Därtill behövs förarbeten som utförligt 
behandlar pactum turpe och hur man kan tolka denna. Dessutom kan doktrin eventuellt vara 
till hjälp att utreda vad gällande rätt är, då det förmodligen skulle skrivas mer om pactum 
turpe som lag än som oskriven rättsgrundsats. En slutsats man kan dra gällande dagens 
doktrin är att den är mycket knapphändig, vilket kan ha sin grund i att det idag bara är fråga 
om en rättsgrundsats.    
 De slutsatser man kan dra av svensk praxis är att i de stora områdena spel (ej anordnade av 
svenska staten), skattefusk och svartjobb är rättsläget relativt klargjort, och man kan nu 
konstatera att det oftast är fråga om pactum turpe gällande dessa.  
 Trots att 36 § AvtL finns så betyder inte det att en lagstiftning om pactum turpe inte bör 
finnas, då 36 § inte helt fyller samma funktion. En lagstiftning om pactum turpe skulle 
innebära att ett större område täcks än vad 36 § täcker in.     

Vår slutsats blir att en lagstiftning om pactum turpe skulle klargöra rättsläget då en lag 
hamnar längre upp i hierarkin än vad en oskriven rättsgrundsats gör. En lag är man som 
bekant tvungen att tillämpa tillskillnad från en allmän rättsgrundsats. Dessutom medför en lag 
att förutsebarheten hos medborgarna ökar, alltså att man lättare ska kunna se hur utgången av 
ett fall kan bli. Även ur preventionssynpunkt är en lagstiftning på området positiv, då man kan 
hoppas på att avtalande parter, som står i begrepp att ingå avtal som strider mot lag eller goda 
seder, tänker sig för en extra gång.    
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