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Sammanfattning
I svensk rätt finns flera inskränkningar av den personliga avtalsfriheten. Pactum turpe är en av dessa 

och inskränkningen innebär att vissa former av avtal som faller under den inte erhåller 

rättsordningens skydd. Under denna bestämmelse innefattas avtal som står i strid med lag eller goda 

seder, varav den senares innebörd är närmast omöjlig att fastslå. För att avgöra om ett avtal faller 

under den delen av denna allmänna rättsgrundsats måste ledning sökas i praxis. I praxis intas en 

liberal hållning mot den typ av avtal som aktualiserar bestämmelsen och det finns inga avgöranden i 

högsta instans där domstolen helt har ogiltigförklarat ett avtal eller avvisat talan med grunden att det 

stred mot goda seder. Däremot har det förekommit då ett avtal indirekt stridit mot lagstiftning eller 

mot lagstiftningens syfte. Ett rättsinstitut där ett avtal inte erhåller rättsordningens skydd eftersom 

den står i strid med god sed bör inte finnas i svensk rätt. Det finns annan lagstiftning som uppfyller 

syftet bakom denna del av pactum turpe och som passar bättre för att hantera både processuell och 

materiell problematik vid bedömning av ett avtal. Dessa är företrädesvis men inte uteslutande 

avtalslagens 36 § och rättegångsbalkens 42 kapitel 5 §.

Abstract
In Swedish law there are several restrictions on individual freedom of contract. One of these is 

pactum turpe and this restriction means that certain types of agreements are not uphold by the legal 

system. This provision includes agreements that are contrary to law or good morals, of which the 

latter meaning is almost impossible to define. To determine whether an agreement falls under this 

part of the general principle of law one must look at the practice of the courts. The courts have 

taken a liberal stance towards the kind of agreement that can raise the rule. Furthermore there are no 

rouling in the Supreme court where the court has completely annulled a contract or declined an 

action with the basis that it was contrary to good morals. However, it has happened when an 

agreement indirectly contrary to law or against a legislative purpose. A legal institute where a 

contract does not receive the legal order of protection because it is contrary to good morals should 

not exist in Swedish law. There is other legislation that fulfills the purpose behind this part of 

pactum turpe and that fits better to handle both procedural and substantive problems in agreements. 

These are preferably but not exclusively avtalslagen 36 § and rättegångsbalken 42 chapter 5 §.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund

En av förutsättningarna i en rättsstat är att vid ingående av ett avtal har parten vid avtalsbrott 

möjligheten att ta sitt anspråk till domstol och få sin sak prövad. Från denna huvudregel finns det 

undantag som således inskränker avtalsfriheten. Ett av dessa är vad som ska behandlas i denna 

uppsats, närmare bestämt den allmänna rättsgrundsatsen pactum turpe. Dess karaktär är inte enbart 

processuell utan den kan även påverka avtalets giltighet och är därmed en inskränkning av den 

personliga avtalsfriheten. Pactum turpe inträder när ett avtal är i strid med lag eller goda seder och 

därför inte är förtjänt av rättsordningens skydd. I denna framställning kommer primärt det senare 

behandlas, alltså vad som avviker från goda seder. 

Min infallsvinkel på ämnet stammar ur ett personligt förhållande till pokerspel. Det har traditionellt 

sett varit att anse som typexemplet på en situation där ett avtal är i strid med goda seder och således 

inte förtjänar rättsordningens skydd. På senare tid har området expanderat explosionsartat. Inte bara 

direkt vid spelborden utan även indirekt, via bland annat kontrakt mellan spelare som delar vinster 

respektive förluster eller investerar i andra spelare mot en procentuell utdelning av vinsterna. Mina 

försök att bestämma rättsverkningarna av dessa många gånger muntliga, vaga och knapphändiga 

avtal var det som väckte mitt intresse för området. 

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att analysera och klargöra vad som är i strid med goda seder vid avtal samt 

om det är önskvärt att använda en sådan bestämmelse i svensk rätt och i så fall hur den bör 

utformas.

Förhoppningen är att någon som står i en avtalssituation, som eventuellt kan vara i strid med goda 

seder, efter att ha läst denna uppsatsen kan göra ett välgrundat ställningstagande om avtalet bör 

ingås.

1.3 Frågeställningar

– Vilka avtal anses vara i strid med goda seder?

– Bör avtal som kan anses vara i strid med goda seder erhålla rättsordningens skydd?
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1.4 Avgränsningar

Även om uppsatsen primärt ska fokusera på den avtalsrättsliga aspekten av pactum turpe så är det 

oundvikligt att även beakta dess processuella sida. Om andra rättsområden utöver dessa berörs så 

sker det enbart översiktligt. Då argument i form av de lege ferenda förs kommer inget ingående 

rättsfilosofiskt resonemang som exempelvis belyser olika rättsfilosofiska skolor att föras. Den 

tidsaspekt som kommer att behandlas är vår nära samtid och någon rättshistoriskt perspektiv 

kommer inte att anläggas. Uppsatsen kommer även avgränsas till att behandla det svenska 

rättssystemet och avtal inom detta. 

1.5 Metod och material

Den metod som har valts för bearbetningen av uppsatsens frågeställningar är den rättsdogmatiska. 

Det innebär en kartläggning av gällande rätt, vilket passar bättre än traditionell juridisk metod som 

inte är lika djuplodad.1 Vid de lege ferenda-delen av uppsatsen kommer inte den rättsdogmatiska 

metoden av naturliga skäl inte vara lika påtaglig.

Materialet för uppsatsen utgörs primärt av rättspraxis och doktrin. Detta eftersom pactum turpe inte 

är någon lagregel utan en allmän rättsgrundsats. Då det kan vara skralt med relevanta domar 

kommer viss utfyllnad ske genom att hovrätts- och tingsrättsdomar behandlas. Men tyngpunkten 

kommer läggas vi Högsta domstolens domar. Även om ämnet vidrörs i doktrin finns det få försök 

till djupdykningar. Det medför att material i form av artiklar eller kortare inlägg i den rättsliga 

debatten kommer få osedvanligt stor tyngd jämfört med motsvarande i många andra områden.

Uppsatsens perspektiv följer de två uppställda frågeställningarna och är således både klargörande 

och kritisk. Den klargörande delen är en förutsättning för att ha ett välgrundat kritiskt framförande, 

på så vis kompletterar de varandra. 

1 Peczenik: Juridikens teori och metod, s 33.
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1.6 Disposition

Kap 2 – Allmänt om pactum turpe

Inledningsvis kommer kapitel två att introducera begreppet pactum turpe i allmänhet samt knyta an 

begreppet till närliggande rättsliga konstruktioner av relevans. 

Kap 3 – Avtal i strid med goda seder

Det är kapitel tre som kommer utgöra den mest omfattande delen av uppsatsen då den behandlar 

huvudfrågan, närmare bestämt vilka avtal som är i strid med goda seder. Detta sker främst genom en 

kategorisk genomgång av rättspraxis på området. 

Kap 4 – De lege ferenda 

I fjärde kapitlet analyseras vad som framkommer i kapitel tre ur ett de lege ferenda-perspektiv. 

Alltså en granskning av hur användandet av det rättsliga institutet pactum turpe beträffande avtal i 

strid med goda seder bör se ut. 

Kap 5 – Diskussion

I kapitel fem återfinns en diskussion i allmänna ordalag om på vilket sätt det vore önskvärt med 

ytterligare djupdykningar på ämnet eller angränsande problemområden.

Kap 6 - Slutsatser

Avslutningsvis kommer det som framkommit i uppsatsen att sammanfattas och eventuella slutsatser 

att dras. Tyngdpunkten kommer ligga på att besvara de frågeställningar som utgör uppsatsens 

ryggrad.  
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Kap 2 – Allmänt om pactum turpe
2.1 Pactum turpe i svensk rätt 

Uttrycket pactum turpe kommer från latin och betyder skamlig överenskommelse vilket kan ge en 

god indikation om dess innebörd. Det handlar om avtal som är skamligt på så vis att det antingen 

strider mot lag2 eller goda seder. Denna definition är på inget vis felaktig men det har framförts i 

doktrin att begreppet i rättspraxis även innefattar avtal som ingås i syfte att kringgå lagstiftning 

samt avtal som strider mot samhälleliga intressen.3 I förarbetet till avtalslagen4 återfinns ett 

illustrativt uttalande som har påverkat hur pactum turpe gestaltats i svensk rätt. Lagens författare 

ansåg att en allmän regel om att avtal i strid med lag eller goda seder ”Icke äga något värde”5 och 

att det borde ” ’överlämnas åt domstolarna att efter omständigheter i det särskilda fallet avgöra’ 

frågor om ogiltighet och andra konsekvenser.”6 Detta förslag har i stora drag åtföljts och rättpraxis 

visar på en flexibel inställning till dessa avtal. Istället för att uniformt behandla dem som icke 

existerande har delar av avtal ändå beaktats för att undvika konsekvenser som inte är godtagbara.7

2.2 Angränsande bestämmelser 

2.2.1 Avtalslagens 36 §

Eftersom avtalslagen utgör det legala fundamentet i den svenska rättsordningen för avtal, kan 

framställningen inte helt lämna lagstiftningen därhän även om uppsatsen primärt behandlar pactum 

turpe. Som nämndes ovan valde lagstiftaren att inte lagstifta om den typen av avtal.8  Dock har i 

senare tillkommen lagstiftning lagts till ett lagrum som inte fanns med i den ursprungliga 

konstruktionen, närmare bestämt lagens 36 §.9 Enligt lagrummet kan ett avtal i sin helhet lämnas 

utan avseende, alltså en effekt som via jämkning motsvarar ogiltighet, under vissa förutsättningar. 

Ogiltighet är inte lagens primära sanktion men den typen av jämkning kan tillämpas om avtalet i sin 

helhet bedöms som oskäligt.10 Ett exempel på detta vore ett avtal som ingåtts i syfte att vilseleda 

skattemyndigheten. Ett sådant avtal skulle kunna stämplas som oskäligt i och för sig och lämnas 

utan hänseende. Konsekvensen av att 36 § används så är densamma som om att pactum turpe 

användes och på samma grunder.11 Dock är inte syftet med bestämmelsen att den ska användas som 

2 Avtal contra legem.
3 Norlén: Oskälighet och 36 § avtalslagen, s 230.
4 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
5 Prop. 1915:83 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s 120.
6 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s 287.
7 Se exempelvis NJA 1989 s 768, NJA 1997 s 93 eller Adlercreutz: Avtalsrätt I, s 287.
8 Se: 2.1.
9 Infördes 1976.
10 I SOU 1974:83 används istället ordet otillbörligt.
11 SOU 1974:83 s 116.
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ett alternativ till pactum turpe även om möjligheten finns.12 Detta motiveras inte minst av 

rättssäkerhetsskäl och att jämkning bör vara att föredra.13 Det kan anföras att avtalslagens 36 § inte 

är lämplig att använda som ett alternativ eftersom paragrafen är till för att skydda enskilda i ett 

avtalsförhållande medan pactum turpes syfte är att skydda bland annat samhällsmoralen och 

respekten för rättsväsendet. Vad som skulle kunna tala för att 36 § är lämplig att tillämpa  är att 

rättsföljden då grundar sig i ett positivt lagrum, vilket medför att det potentiellt är mindre tveksamt 

för domstolen och rättsvetare att göra ett rättsligt ställningstagande än om det grundas på en allmän 

rättsgrundsats, något som eventuellt skulle hjälpa till för att få igång en utvecklande rättslig diskurs 

på ämnet.14 Det bör dock även påpekas att om 36 § ska användas krävs det att någon av parterna 

åberopar den.15 Förhållandet mellan dessa regleringar framstår således som något oklar.

2.2.2 Rättegångsbalken 

Gällande rättegångsbalkens bestämmelser i relation till pactum turpe bör man ha i åtanke 

rättegångsbalkens 42 kap 5 § som innehåller en bestämmelse som anknyter till pactum turpes 

processuella aspekt. Närmare bestämt att om ett avtal uppenbart strider mot goda seder eller lag och 

således inte är förtjänt av rättsordningens skydd så tas det inte upp till materiel prövning.16 

Uppenbarhetsrekvisiten visar att det är ett alternativ som domstolarna ska  tillämpa undantagsvis.17 

Det råder inte någon fullständig klarhet i om detta beror på avtalets ogiltighet eller om det i första 

hand är ett processrättsligt övervägande.18  Bestämmelsen i rättegångsbalken som nämndes ovan har 

samma rättsliga följd. Denna följd är att någon materiell prövning inte görs, istället för att avvisas så 

ogillas käromålet. Det innebär att domen erhåller rättskraft till skillnad från ett avvisningsbeslut.19 

Även rättgångsbalkens bestämmelse innehåller krav på att det är uppenbart att rekvisiten föreligger, 

alltså uppenbart redan innan målet tagits upp till prövning. För att käromålet i detta fall ska ogillas 

utan stämning uppställs rekvisiten att det saknar laga skäl eller är ogrundat. Det är möjligt att 42 kap 

5 § i vissa situationer är tillämpligt samtidigt som pactum turpe men det verkar som att domstolen 

aldrig diskuterat dem samtidigt utan valt det ena eller det andra. Interaktionen mellan de två 

bestämmelserna verkar alltså vara närmast obefintlig även om båda till viss del har som syfte att 

upprätthålla respekten för rättsordningen. De inskränker inte varandras tillämpningsområde utan 

löper som parallella undantag från ett normalt kontradiktoriskt rättegångsförfarande. 

12 SOU 1974:83 s 195.
13 SOU 1974:83 s 116.
14 Norlén: Oskälighet och 36 § avtalslagen s 258.
15 Ingvarsson: Spel och osedliga avtal, SvJT 2004, s 750.
16 RH 2004:41.
17 NJA 1997 s  93.
18 Ramberg, C : Avtal om abort – Pactum turpe, Avtalslagen 90 år s 309.
19 Se Rättegångsbalk (1942:740) 17 kap 11 §. 
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2.2.3 Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, EKMR, är införlivad i svensk rätt20 

och enligt regeringsformens 2 kap 19 § får inte lag eller föreskrift meddelas i strid med denna. I 

artikel 6 EKMR fastställs rätten till domstolsprövning och rättssäkerhetsprinciper som ska gälla för 

det nationella domstolsförfarandet. I dess första punkt skrivs att ”Var och en skall, vid prövning av 

hans civila rättigheter […] vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling […] inför en 

oavhängig och opartisk domstol”. Det åligger alltså Sverige att uppfylla dessa krav för att inte bli 

kallad inför Europadomstolen21, vilket kan innebära en inskränkning i möjligheten att vägra 

domstolsprövning med hänvisning till pactum turpe. Enligt Europadomstolens praxis är de 

nationella domstolarna skyldiga att pröva en tvist rörande civila rättigheter om tvisten kan anses 

vara reell och seriös (genuine and serious).22 Kraven för att en tvist ska klassas som reell och seriös 

har domstolen satt lågt i syfte att skydda den enskildes rättsliga ställning i förhållande till staten. Att 

det ens finns en möjlighet att neka någon prövning är motiverat av att domstolen inte ska behöva 

pröva hypotetiska fall där ingen civil rättighet behöver skyddas. Rättigheten i fråga ska även vara 

erkänd enligt nationell rätt och tolkningen av artikeln bör inte vara så långtgående att man skapar 

nya materiella rättigheter, även om det såklart inte är i strid med konventionen.23 

I praxis från svenska domstolar efter konventionens införlivande i svensk rätt har artikeln tagits i 

beaktan när pactum turpe varit aktuellt. I NJA 2002 s 322 som handlade om ett entreprenadavtal 

som till viss del skulle betalas ”svart” undanröjde Högsta domstolen (HD) hovrättens 

avvisningsbeslut med motiveringen att en tvist om betalning för utförd entreprenad måste betecknas 

som reell och seriös trots inslaget av oegentligheter. Domstolen skriver att dessa oegentligheter inte 

skulle föranleda att huvudregeln om rätt till domstolsprövning ska frångås men lämnar frågan öppen 

om undantag från huvudregeln kan föregås av allvarligare former av lagstridighet eller osedlighet i 

avtal. Exempelvis avvisade hovrätten i RH 2004:41 käromålet trots invändning om rätten till 

domstolsprövning enligt EKMRs artikel 6. Någon ingående motiveringen till detta gavs inte i fallet 

och HD gav inte prövningstillstånd.24 Rättsläget förefaller inte vara helt entydigt och även om 

åsikten framförts att det borde gå att avvisa talan för uppenbart osedliga avtal trots att de är knutna 

till erkända rättighetstyper25. Ändå visar doktrin på att artikel 6 ska beaktas och att den har en 

inskränkande verkan på pactum turpes användningsområde.26

20 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 

21 Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.
22 Exempelvis Sporrong and Lönnroth V. Sweden, 81p.
23 Ingvarsson: Pengar luktar inte – eller gör de det? SvJT 2011 s 1026f.
24 Ramberg, C:  Avtal om abort – Pactum turpe, Avtalslagen 90 år, s 314.
25 Ingvarsson: Pengar luktar inte – eller gör de det? SvJT 2011 s 1027. 
26 Se exempelvis ovan nämnda NJA 2002 s 322. 
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Kap 3 – Avtal i strid med goda seder
3.1 Allmänt om pactum turpe

Av tydliggörande skäl bör det inledningsvis påpekas att det inte är en självklarhet att inordna 

indirekt lagstridiga avtal27 såsom i strid med goda seder men då dessa de facto inordnas under 

begreppet pactum turpe28 och inte strider mot uttryckliga lagregler är det en indelning som har 

gjorts.

3.2 Avtal i strid med skattebestämmelser 

3.2.1 Allmänt kring avtal i strid med skattebestämmelser

Det är inte enkelt att göra en gränsdragning mellan vad som är skatteplanering, vilket är tillåtet, och 

vad som är skatteundandragande.29 Avtal vars syfte är att minimera skatt part kan klassificeras som 

såväl skatteplanering som skatteundandragande men någon uttrycklig lagregel inom skatterätten för 

att de ska anses som ogiltiga finns inte. Dessa avtal kan ändå i vissa fall som tidigare nämnts ses 

som ogiltiga genom domstolarnas användande av de rättsliga institutet pactum turpe. Nedan ska 

redovisas för tre rättsfall i kronologisk ordning som redogör hur HD har bedömt saken.

3.2.2 NJA 1992 s. 299

I NJA 1992 s. 299 var situationen sådan att ett aktiebolag förvärvade ett sorteringsverk med 

kringutrustning av ett annat aktiebolag. Sorteringsverket såldes sedan vidare till en norsk köpare. 

Några månader tidigare hade det säljande företaget ställt in sina betalningar till dess borgenärer. 

Ytterligare några månader efter köpet försattes företaget i konkurs. Konkursboet väckte sedan talan 

mot det köpande företaget och yrkade på att få ytterligare betalning för sorteringsverket 

motsvarande den i avtalet utelämnade mervärdesskatten à 23,46 % på köpeskillingen. Yrkandet 

bestreds och tingsrätten ogillade käromålet. I hovrätten fann domstolen att denna typen av avtal 

hade ett otillbörligt syfte som domstolsväsendet inte borde medverka till att tillgodose. Högsta 

domstolen uttalade att det förvisso är riktigt att ett avtal vars syfte är att genom oriktig uppgift till 

skattemyndighet undandra sig skatt är ogiltig enligt allmänna rättsgrundsatser. Men för att avvisa 

käromålet krävs att detta uppenbart framgår direkt av grunderna för yrkandet eller av utredning i 

målet. I given situation skulle vissa borgenärer till konkursboet uppnått en förmånligare ställning på 

statens bekostnad.30 HD underkände därmed hovrättens beslut om avvisning eftersom konkursboet 

bestred det syfte som hovrätten hade anlagt på avtalet det då inte kunde anses som uppenbart. 

27 S.k avtal in fraudem legis.
28 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s 289.
29 NJA 2002 s. 322.
30 Herre: Svenskt rättspraxis, SvJT 2005 s 564.
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Därför ansåg HD att det skulle prövas i sak och målet återförvisades till hovrätten.

3.2.3 NJA 2002 s. 322 

Rättsfallet NJA 2002 s. 322 handlade om ett entreprenadavtal rörande uppförandet av småhus. I 

avtalet hade parterna kommit överens om att en del av betalningen skulle ske svart, det vill säga 

utan faktura, i syfte att inte betala mervärdesskatt på den delen. Delen som kärande yrkar betalning 

för är den senare, alltså den som skulle betalas svart. På motsvarande sätt som i rättsfallet NJA 1992 

s. 299 dömde tingsrätten i sak medan hovrätten undanröjde domen och avvisade käromålet. Till 

skillnad från det tidigare rättsfallet menar HD att det denna gången handlar om att 

skatteundandragande ingår som ett självständigt moment i avtalet. En ytterligare skillnad menar HD 

är att uppdragstagaren sedan tidigare fullgjort sin del av avtalet och att uppdragsgivaren redan hade 

uppfyllt hela eller i alla fall merparten av sin betalningsskyldighet. Det medförde att NJA 1992 s. 

299 inte kunde anses vägledande för avvisningsfrågan i detta fallet. Istället prövades fallet mot de 

principer som fastslogs i NJA 1997 s. 93 som handlade om en överträdelse av ett näringsförbud. I 

det fallet gjorde HD en bedömning genom att analysera syftet med den bakomliggande 

lagstiftningen som överträtts. Vilka konsekvenser det kunde få om avvisning skedde samt om det 

fanns något behov av att anlägga avvisning som en sanktion för avtalets typform. I NJA 2002 s. 322 

innebar appliceringen av denna analysmodell syftet bakom skattelagstiftningen, hur denna 

kontrolleras och vilka sanktioner som är knutna till den. Från detta kan sedan en slutsats dras om 

käromålet ska avvisas eller inte.31 Majoriteten i HD kom fram till att övervägande skäl för att 

avvisningsbeslutet skulle undanröjas förelåg. Skälen till detta var att skattekontrollens omfattning 

och utformning redan är rigorös och att ytterligare sanktioner inte skulle medföra större nytta än 

rättsosäkerheten som det medför. HD påtalade även Europakonventionens sjätte artikel om rätt till 

domstolsprövning och dess inverkan på bedömningen, samt domstolens tidigare i praxis liberala 

förhållningssätt gällande avtal i strid med lag och goda seder, som talar emot avvisning. Även 

faktumet att det inte går att genom avtal med bindande verkan reglera hur en part ska deklarera, det 

vill säga dess förhållande till skattemyndigheten, hade konsekvensen att parten trots avtalsinnehållet 

kan deklarera på ett riktigt sätt. Detta talade för att avtalet ska prövas i sak. Två justitieråd var 

skiljaktiga, justitieråd Gregow kom till samma slutsats men utan lika många avvägningar. Detta i 

motsats till justitieråd Lennander vars slutsats skiljer sig från majoriteten. Som motivering till detta 

anför hon att det inte strider mot EMKR att avvisa talan i ett avtal som har otillbörlig karaktär och 

att detta uppenbarligen är fallet. Hon menade ytterligare att ”De sanktioner som finns i form av 

straff och skattetillägg är uppenbart otillräckliga” och därför borde sanktionen vara motiverad. 

31 Herre: Svenskt rättspraxis, SvJT 2005 s 564.
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3.2.4 NJA 2004 s. 682

NJA 2004 s. 682 rörde situationen att avtal träffats mellan parter om att den ena skulle utföra arbete 

förutsatt att kvitto inte ska lämnas. Detta i syfte att intäkterna inte skulle deklareras och på så vis 

möjliggöra utförande av arbetet till ett lägre pris. I fallet var den som utförde arbetet näringsidkare 

och dess motpart konsument. Detta var relevant eftersom det i konsumentlagstiftningen finns 

tvingande rätt för en konsument att erhålla en specificerad räkning på utfört arbete när motparten är 

näringsidkare.32 Under arbetets gång utnyttjade konsumenten denna rätt för att göra skattemässiga 

avdrag för vissa utgifter. Då näringsidkaren blev tvungen att skriva kvitto enligt ovan nämnd 

lagstiftning medförde det att denne inte kunde undandra sig att deklarera inkomsten så som tänkt. 

Då yrkade denne istället på högre ersättning och som grund för detta angavs att den givna 

ersättningen var under vad som ska anses som skäligt. Detta menade HD är ett yrkande om att bli 

kompenserad för att uppdragstagaren blivit förhindrad att undandra sig skatteskyldighet, något som 

inte förtjänar rättsordningens skydd. Alltså kan inte en uppdragstagare åberopa högre skälig belopp i 

ersättning på grund av att avtalsbrott sker i de delar som inte är förtjänt av rättsordningens skydd, 

nämligen att kvitto inte ska utfärdas och deklaration inte ska ske. Med hänvisning till NJA 2002 s 

322 fastställde HD att kärandes talan inte skulle avvisas utan istället ogillas. 

3.2.5 Rättsläget för avtal i strid med skattebestämmelser 

Rättsläget förefaller inte vara helt klart även om senare praxis har skapat en ökad klarhet.33 

Sammanfattat krävs för att avvisa ett käromål på grund av att det är i strid med goda seder34  att 

avtalet är av uppenbart otillbörlig karaktär, att detta tydligt framgår av grunderna till yrkandet eller 

av utredning i målet35 samt att avtalet saknar rättsverkningar på grund av ogiltighet på samma 

grund.36  Men utgången av NJA 2004 s. 682 talar även i riktningen att HD hellre prövar tvisten 

materiellt och ogillar talan om den är i strid med goda seder än att avvisa talan. Avvisning torde 

alltså bara vara möjligt vid väldigt speciella omständigheter, om ens alls. 

32 Konsumenttjänstlagen (1985:716) 40 §.
33 Herre: Svenskt rättspraxis, SvJT 2005 s 564.
34 Observera 3.1.
35 I första instans krävas alltså utredning utan materiell prövning.
36 RH 2007:78.
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3.3 Avtal i strid med goda seder rörande familjesfären 
3.3.1 Allmänt kring avtal i strid med goda seder rörande familjesfären  

Gällande avtal i strid med goda seder i anknytning till familjeförhållanden eller avtal mellan 

medlemmar i en familj så är praxis väldigt begränsat. HD lyser med sin frånvaro men för att bringa 

någon klarhet i gällande rätt så kommer här  redogöras för två hovrättsfall samt ett fall från Malmö 

tingsrätt. 

3.3.2 RH 2004:41

RH 2004:41 handlade om ett avtal där ena parten utställde en revers på 25 miljoner kronor under 

förutsättning att den andra parten som var gravid med tvillingar skulle göra abort innan ett utsatt 

datum. Hovrätten tog ställning till om denna typen av avtal är i strid med lag eller goda seder. 

Domstolen slog fast att avtalstypen inte är lagreglerad. Det innebar att grunden för eventuell 

ogiltighetsförklaring eller avvisning om tillämpligt skulle bero på att avtalet är i strid med goda 

seder. Domstolen påpekade att det är möjligt att ogiltigförklara ett avtal på allmänna 

rättsgrundsatser men att svensk rätt i praxis har förhållit sig restriktiv till att utnyttja denna 

möjlighet. Ogiltighet ska avgöras på grundval av de principer som fastslogs i NJA 1997 s. 93 och 

som användes i NJA 2002 s. 322.37 När domstolen i analysen beaktade lagstiftningens syfte så var 

det primärt abortlagstiftningen som aktualiserades. Domstolen slog fast att den bygger på kvinnans 

rätt att själv välja om hon vill göra abort samt fostrets av rättsordningen erkända intresse till liv. 

Domstolen ansåg att ett avtal om abort skulle vara etiskt främmande för abortlagstiftningens syfte 

och i strid med dess grundläggande värderingar. Utöver detta såg domstolen till lagstiftning som 

hade liknande värderingar så som föräldrabalkens 4 kap 6 § andra stycket.38 Den stadgar att en 

ansökan om adoption ska avslås om det föreligger ekonomiska intressen kring ansökan samt att en 

sådan ansökan uttryckligen är ogiltig. Slutsatsen som domstolen fastslog var att det är uppenbart att 

anspråket är av otillbörlig karaktär och således ogiltig samt att det är utan rättsverkan då det strider 

mot goda seder. Detta innebär även, menar domstolen, att det inte är en reell och seriös tvist i 

europakonventionens mening,39 och att det därför kan avvisas på dessa grunder. Tyvärr beviljades 

inte prövningstillstånd i HD gällande hur avtal om abort bör bedömas. Fallet har däremot 

kommenterats av Christina Ramberg40 som förhåller sig kritisk till framförallt att HD inte tog upp 

frågan till prövning.41 Hennes argument för detta är att det i allmänhet är oklart om det ens existerar 

37 Se 3.1.3
38 Föräldrabalken (1949:381).
39 EKMR art 6.
40 Professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
41 Ramberg, C: Avtal om abort – Pactum turpe, Avtalslagen 90 år s 309.
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ett rättsligt institut som behandlar osedliga avtal. Om det existerar är det i så fall oklart om det är en 

avtalsrättslig ogiltighetsregel eller en processrättslig avvisningsregel. Hon anför även att det inte 

står klart vad som är i strid med goda seder om man ser till avtal som handlar om ekonomisk 

ersättning i abortsituationer samt att det finns ett praktiskt intresse av att få klarhet i frågan.42

3.3.3 RH 1988:130

Inledningsvis ska poängteras att rättsfallet RH 1988:130 inte erhåller den sedvanliga och svaga 

prejudicerande verkan som ett hovrättsfall har. Detta eftersom den intressanta motiveringen är en 

skiljaktig mening från ett hovrättsråd43 som till skillnad från majoriteten inte ville lämna besväret 

över tingsrättens avvisningsbeslut utan bifall. Fallet handlade om att en man hade utfärdat ett 

skuldebrev där denne förbundit sig att betala 100 000 kr om han inte skiljde sig från sin fru innan 

utsatt datum. Personen som erhöll skuldebrevet och pengarna om inte avtalsvillkoret skulle 

uppfyllas var en tredje part. När den tredje part vid tingsrätten ansökte om lagsökning fick hon ett 

kortfattat avvisningsbeslut. Ett beslut vilket överklagades till hovrätten som lämnade besväret utan 

bifall. 

Det skiljaktiga hovrättsrådet anförde att det förvisso i svensk rätt finns möjligheten att via pactum 

turpe avvisa eller ogiltigförklara avtal i strid med lag eller goda seder men att den nuvarande 

äktenskapslagstiftningen inte har som syfte att stabilisera familjeförhållandet. Lagstiftningen 

förhåller sig istället neutral till makarnas frivilliga samlevnad i äktenskapsform. Han menade därför 

att tingsrätten inte borde ha avvisat ansökan utan att ha inhämtat svaromål från den som utfärdade 

skuldebrevet och han ville därför återförvisa målet till tingsrätten för handläggning. 

3.3.4 Tingsrättsdom om äktenskapsförmedling 

I en dom från Malmö tingsrätt44 tog rätten ställning till ett avtal där ett företag åt en man skulle 

”anskaffa” en utländsk kvinna med avsikt att detta skulle leda till äktenskap eller samboskap. 

Domstolen avvisade talan med motiveringen att en avsaknad av känslomässigt engagemang vid 

ingående av en relation av den typen gör att ett sådant avtal har uppenbart otillbörlig karaktär och 

inte bör sanktioneras av rättsordningen. Tingsrätten klassificerade ett sådant avtal i strid med goda 

seder. Vilket i förlängningen innebär att det är i strid med gällande moraluppfattning i det svenska 

samhället. Detta är bara en tingsrättsdom vilket innebär att den inte har prejudicerande verkan men 

det är ändå av intresse att se ett tydligt ställningstagande till något så svårdefinierat. Fallet har även 

42 Ramberg, C: Avtal om abort – Pactum turpe, Avtalslagen 90 år s 309f.
43 Hovrättsrådet Bo Olof Melin.
44 Mål T 330-98.
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kommenterats av Peter Westberg45 som framför att det hade varit mer passande att använda sig av 

rättegångsbalkens bestämmelser och inte komplicera frågan på sättet som tingsrätten valde att 

göra.46 

3.3.5 Rättsläget för avtal i strid med goda seder rörande familjesfären

Som redan nämnts är rättsläget oklart när det kommer till att avgöra vilka avtal i anknytning till 

familjesfären som är i strid med goda seder. Det vore önskvärt att HD beviljade prövningstillstånd 

och fastställde ett tillvägagångssätt för att avgöra osedligheten i sådana avtal. Till skillnad från 

föregående kapitel som har primärt ekonomiska aspekter är detta område spretigare på så vis att det 

finns fler intressen bakom avtalen. Dessa intressen är sammantaget svårare att ta hänsyn till på ett 

adekvat sätt. I avsaknad av vägledande praxis från HD råder det delade meningar om rättsläget 

gällande avtal i strid med goda seder. I doktrin förekommer såväl de som menar att pactum turpe 

inte är tillämpligt vid renodlade sedesvidriga avtal47 som de som talar för motsatsen48. Dock ska 

tilläggas att även den senare uppfattningen förhåller sig kritisk till instrumentet och snarare 

förespråkar alternativa vägar för att göra avtal overksamma.49

45 Professor vid Lunds universitet.
46 Westberg: Festskrift till Rune Lavin s. 276.
47 Ramberg, J & C, Allmän avtalsrätt s 196.
48 Lindskog: Vänbok till Bertil Södermark, s. 204.
49 Lindskog: Vänbok till Bertil Södermark, s. 210f. 
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3.4 Avtal rörande spel 
3.4.1 Allmänt om avtal rörande spel

Ett klassiskt uttryck gällande avtal som rör spel är ”spelskuld är hederskuld”50 vilket betyder att en 

spelskuld eller skuld som grundar sig i vadslagning inte kan drivas in med hjälp av rättsordningen. 

Det ankommer istället på den förlorande partens heder att skulden betalas. Om betalning däremot 

skulle ske så kan eventuella krav på återbetalning inte genomföras med rättsordningens hjälp.51 Det 

kan dock vara läge att utreda om denna uppfattning fortfarande är riktig, inte minst sedan det finns 

de som påstår att motsatsen är gällande.52 Spelskulder och avtal i strid med goda seder har 

traditionellt behandlats ihop men det är inte otänkbart att de bör åtskiljas trots att de har många 

beröringspunkter.53 I denna uppsats har dock inte denna indelning gjorts utan det behandlas i ett 

sammanhang. Vad som ytterligare bör påpekas är att det finns lagregleringar rörande spel som 

medför att en indelning med dessa i åtanke bör göras. Det kommer sig av att det inte står personer 

fritt att anordna spel för allmänheten. Att anordna spel kan stå i strid med brottsbestämmelser54 eller 

andra bestämmelser55 medan vissa anordningsformer är tillåtna. En fråga som även behöver 

besvaras är var gränsen för vad som utgör spel ska dras. De flesta har nog en klar bild av vad de 

uppfattar som spel men denna kan skilja sig från vad som är att anse som spel i juridisk mening. Ett 

exempel för att begreppet har givits en extensiv tolkning är RÅ 1990 ref 32 där ett terminsavtal 

kopplat till OMX-index ansågs utgöra ett vad. Redan för 50 år sedan fanns det en uppfattning om att 

av staten sanktionerade spel bör erhålla rättsordningens skydd och vara möjliga att driva in.56 Denna 

uppfattning har stöd än idag.57 

3.4.2 Poker

Ett inte helt okomplicerat exempel på en relevant form av spel både praktiskt och teoretiskt är 

pokerspel.  Det är något oklart vilken bestämmelse olika former av poker ska inordnas under, 

beroende på spelformens grad av slump.58 Ett rättsfall som indirekt rörde frågan om hur pactum 

turpes förhåller sig till pokerspel var NJA 1989 s 786. Fallet handlade om att en person utan 

tillstånd anordnade en pokerturnering. Deltagarna hade lämnat sina insatser för spelet till personen 

innan spelets början eftersom det var en pokerturnering. Pengar skulle fördelas på de spelare som 

50 Herre: Svenskt rättspraxis, SvJT 2005, s 565.
51 Adelcreutz: Avtalsrätt I, s 287.
52 Grönfors: Avtalslagen, s 197.
53 Ingvarsson: Spel och osedliga avtal, SvJT 2004, s 757f.
54 Brottsbalkens 16 Kap 14-14a §§ om dobbleri.
55 Lotterilagen (1994:1000) och Kasinolagen (1999:355).
56 Agell: Spelvinster, hedersskulder och väntjänster, Festskrift till Håkan Nial, s 4.
57 Ingvarsson, Spel och osedliga avtal, SvJT 2004 kap, s 739.
58 I NJA 2011 s 45 ansågs exempelvis utgången av spel i turneringsform till väsentlig del beror på slumpen i motsats 

till kontantspel. 
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placerade sig högst i turneringen. Innan detta hade hunnit ske så avbröt polisen tävlingen. Pengarna 

som vid tidpunkten fanns hos anordnaren beslagtogs och utmättes senare för dennes skulder. Det 

HD hade att ta ställning till var primärt om utmätningen var möjlig. Av intresse här är den del av 

domsluten som behandlar invändningen om att spelarnas fodringar på erlagd summa inte förtjänar 

rättsordningen skydd. Som svar på invändningen uttalade HD att det förvisso traditionellt är erkänt 

att spelskulder inte förtjänar rättsordningen skydd och att detta innebär att spelvinster inte går att 

driva in med dess hjälp. Men de påpekar även att detta nödvändigtvis inte innebär att varje typ av 

fordring som har uppkommit med ursprung i ett spel saknar alla rättsliga verkningar. HD anför att 

spelarnas fordringar ska kunna drivas in med rättsliga medel eftersom det annars skulle vara möjligt 

för en arrangör med redovisningsskyldigt att göra en helt omotiverad vinst på spelarnas bekostnad. 

En så långtgående tolkning av principen om spelskulders ogiltighet hade fått konsekvenser som inte 

vore godtagbara. Det var alltså frågan om ett sådant pokerspel som enligt tradition inte erhåller 

rättsordningens skydd eftersom det inte är sanktionerat av staten. Ändå valde HD att frångå 

huvudregeln för att undvika konsekvenser som inte ansågs godtagbara. Det visar på ett liberalt 

förhållningssätt även till fodringar från otillåtet anordnade spel. Domslutet talar för att avtal 

grundade i spel som anordnas utan tillstånd kan ge upphov till rättsförhållanden som materiellt kan 

prövas av domstol. 

3.4.3 Vadslagning

Rättsläget för vadslagning är än mindre fastslaget i praxis eller genom lagstiftning än spel i mer 

traditionell mening. I praxis från HD så har nästan 100 år förflutit sedan ett publicerat 

ställningstagande gjordes.59 I det rättsfallet60 hade en förman på en arbetsplats sagt till sitt arbetslag 

att den som kunde dra upp några pålar för att lossa ved skulle erhålla 100 kr. En av arbetarna 

lyckades. När förmannen vägrade betala så tog mannen detta till härandesrätten som ogillade talan 

eftersom den grundade sig i vadslagning. Hovrätten såg ingen anledning att ändra domen vid 

överklagade. Som nämndes i 3.3.1 så finns det finansiella instrument som ligger i gråzonen till vad 

som kan anses som vadslagning. Trots detta verkar dessa inte nödvändigtvis hamna under regeln om 

avtals ogiltighet vid vadslagning. Bland annat för att en skiljelinje mellan kommersiella avtal och 

sedvanlig vadhållning ska vara möjlig för domstolen att göra. Detta är en gränsdragning som har 

utsatts för kritik.61

59 Ingvarsson, Spel och osedliga avtal, SvJT 2004,  s 741.
60 Ingvarsson, Spel och osedliga avtal, SvJT 2004 s 741 hänvisar till SvJT 1921 rf s.3.
61 Ingvarsson, Spel och osedliga avtal, SvJT 2004, s 742f. 
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3.4.4 Tredjeparts konstellationer 

Normalt behandlas det indirekta förhållandet mellan den part som vinner och den som förlorar. 

Detta även om anordnaren objektivt är den part som man avtalar med, exempelvis ett statligt kasino. 

Något som kan vara av intresse är hur avtal som knyter an till ytterligare en part bör behandlas. 

Exempelvis förekommer det att någon kontrakteras för att spela med annans pengar mot att 

eventuell vinst delas dem emellan, eller att en spelare säljer andelar i sitt spelande. I dessa fall har 

vinst eller förlust sitt ursprung i utfallet av ett spel där denna tredje part inte är direkt involverad. 

Det är svårt att utifrån tillgängligt praxis att dra några långtgående slutsatser eftersom denna typ av 

spel inte innefattar några klara instruktioner för hur den spelande parten ska spela.62 Närmast till 

hands vore att dra slutsatsen att ett avtal i en ovan given konstellation erhåller rättsordningens skydd 

i en minst lika stor sfär av situationer som direkta avtal, då det kan finnas ytterligare aspekter att 

beakta.63 I en något sånär jämförlig situation som anförts så behandlades inte frågan om osedliga 

avtal överhuvudtaget, vilket den annars borde gjort eftersom den ska beaktas ex officio av 

domstolen64.65 Det kan förvisso bero på att det var frågan av ett statligt sanktionerat spel. 

3.4.5 Rättsläget för avtal rörande spel 

Det gällande rättsläget för avtal som rör spel är att de avtal som anknyter till av staten sanktionerade 

spel är giltiga och faller utanför pactum turpe. De spel som däremot härrör från anordningsformer 

som kräver tillstånd men där något tillstånd inte föreligger hamnar i ett oklart läge. Förvisso är det 

möjligt att behandla dem i likhet med avtal som strider mot legala förbud men detta har inte utan 

förbehåll efterföljts i praxis. Utgångspunkten för en avtalande part bör vara att avtal även om det 

inte avvisas av domstolen antagligen inte kommer få samtliga rättsverkningar av avtalet 

upprätthållna av rättsväsendet.66 I situationer där spelverksamheten är direkt brottslig bör 

presumeras att avtalet inte erhåller rättsordningens skydd. Detta även om det är möjligt att 

domstolen så som i NJA 1989 s 768 prövar saken materiellt för att undvika icke godtagbara 

konsekvenser. Rörande vadslagning så finns det ingen lagstiftning som reglerar dess former vilket 

medför att de inte kan inordnas så som lagstridiga, direkt eller indirekt. Med största sannolikhet 

kommer dessa behandlas med hänsyn till den enskilda situationen.67 Det innebär i praktiken att det 

är ytterst svårt att avgöra de rättsliga konsekvenserna av en vadslagning men utgångspunkten bör 

62 Till skillnad mot exempelvis NJA 1964 s 80 där instruktioner fanns för vilka hästar uppdragsgivaren ville satsa 
pengar på. 

63 Agell: Spelvinster, hedersskulder och väntjänster, Festskrift till Håkan Nial s 17-19.
64 NJA 1997 s 93.
65 NJA 1986 s 402.
66 Ingvarsson: Spel och osedliga avtal, SvJT 2004, s 757f.
67 Grönfors: Avtalslagen, s 200.
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vara att avtalet inte erhåller rättsordningen skydd. I de situationer som ovan benämnts 

tredjepartskonstellationer så bör dessa erhålla skydd i än större omfattning än avtal som har en 

direkt koppling till själva spelet. Sammantaget verkar domstolen på spelets område hellre pröva 

tvisten materiellt och döma i sak än att avvisa talan.

Kap 4 – De lege ferenda 

För att framföra hur pactum turpe borde vara är det nödvändigt att förstå vad det är. Något som 

visar sig vara allt annat än enkelt. Under arbetets gång har det flera gånger påpekats att det inte är 

helt klart om pactum turpe och avtal i strid med goda seder är något primärt avtalsrättsligt eller om 

det är en processrättslig bestämmelse. När något som kan beröva en enskilds rätt till prövning i 

domstol till sitt fundament är oklart är det inte överraskande att kritiska röster har höjts.68 Ett 

rättsmedel bör vara så tydligt att det går att förutsäga om det kan vara tillämpligt på ett avtal redan 

vid ingåendet av detta. Även om legalitetsprincipen i en straffrättslig mening inte är tillämplig så 

bör även en inskränkning i avtalsfriheten vara så pass tydlig att en part som ska ingå avtal kan 

förutse dess verkningar.69

I fall av avtal i strid med lag är den delen tillgodosedd. Detta tillsammans med att våra folkvalda 

faktiskt har tagit en aktiv ställning mot typen av beteende gör det rättfärdigat att möjliggöra 

användandet av pactum turpe på dessa avtal från domstolens sida. Detta även om det kan finnas 

bättre alternativ att tillämpa som innebär en flexiblare lösning.70 När det däremot kommer till avtal 

som står i strid med goda seder blir saken en annan. Då är inte bara fundamentet för bestämmelsen 

skakig utan även vad den ska tillämpas på är minst sagt oklart. Att fastställa vad som utgör god sed 

eller snarare vad som står i strid med den kan inte göras på ett legitimt sätt eftersom det inte går att 

fastslå en gemensam moraluppfattning i ett så heterogent och mångfacetterat samhälle. Det som 

domstolen i sådana fall gör är att anlägga sin uppfattning om samhällets moraluppfattning på en 

företeelse, något som måste anses vara allt för subjektivt för att vara legitimt.71 I fall där avtal syftar 

till att kringgå lag eller som indirekt strider med lag och som jag valt att inordna under osedliga 

avtal finns det ett legitimt politiskt lagstiftningsbeslut bakom preventionen av beteendet. På samma 

vis som med de avtal som är i strid med lag. Det som däremot inte uppfylls är tydligheten och 

förutsägbarheten jämfört med avtal i direkt strid med lag. Det är exempelvis svårt att dra gränsen 

mellan skatteundandragande och skatteplanering. I dessa fall bör det dock i mitt tycke  finnas 

utrymme för att använda pactum turpe avseende dessa. Men detta bör göras restriktivt och i de 

68 Se exempelvis Ramberg, C,”Avtal om abort – pactum turpe?”, s 312ff & Ramberg, J & C, Allmän avtalsrätt s 196.
69 Vilket både ogiltighets och jämkningsregler är. Se Grönfors: Avtalslagen, s 201.
70 Ingvarsson: Spel och osedliga avtal, SvJT 2004, s 739.
71 Se exempelvis Ingvarsson: Spel och osedliga avtal, SvJT 2004, s 756f.
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absolut flesta fallen finns det andra lösningar som är bättre lämpade. Avvisningsbeslutet är illa 

lämpat eftersom det krävs ingående materiell prövning för att avgöra avtalets karaktär samt att 

användande av pactum turpe kräver en väl underbyggd motivering till varför man använder det.72 

Detta innebär att man besegrar hela syftet med att inte befatta sig med den typen av tvister via 

pactum turpe.73 Även om exempelvis avtalslagens 36 § också innehåller normativa bedömningar där 

domaren erhåller en stor frihet för överväganden så innebär dess tillämpning en materiell prövning. 

En prövning vars konsekvens har ett bredare spektra av följder eftersom det är en jämkningsregel. 

Inom ramen för en materiell prövning finns det förvisso exempel på att pactum turpe används på ett 

likande sätt men det förefaller mig vara onödigt snårigt när 36 § är avsedd för detta.74 

Kap 5 – Diskussion
Ett faktum som snabbt gav sig till känna under uppsatsens gång är hur abstrakt begreppet som 

avhandlas är. I normala fall kan man förankra utredningen i ett positivt lagrum medan det nu istället 

har blivit att greppa efter gemensamma uttalande i olika rättsfall. Ytterligare försvårande inslag är 

den intrikata sammanflätning av process- och avtalsrätt som utgör pactum turpe. Det enda som 

skulle kunna klargöra hur man ska se på pactum turpe är om Högsta domstolen skulle förklara i 

generella, men djupgående, ordalag om institutet i sig och inte bara hur eller när det ska tillämpas. 

Kap 6 – Slutsatser 
Av vad som ovan framförts kan sammanfattningsvis anmärkas att det inte går att fastställa exakt vad 

som är ett avtal i strid med goda seder. Praxis ger enbart svar vad som i enskilda fall inte är att anse 

som i strid med goda seder och inte hur lokutionen ska definieras. De fall där avtal har klassats som 

i strid med goda seder återfinns i domar från de lägre instanserna och även där finns få generella 

uttalanden om hur man fastslår vad som är i strid med goda seder. När ett avtal är osedligt på så vis 

att det indirekt strider mot lagstiftning är saken en annan. Då finns det en uttalad möjlighet att 

använda pactum turpe men enbart under väldigt speciella omständigheter. Dessa innebär att ett 

flertal rekvisit måste uppfyllas och framgår redan i grunderna eller av utredningen i målet. En 

utredning som kräver materiell prövning, vilket innebär att det första blir aktuellt i senare instanser. 

Om ett avtal ändå skulle inordnas under lokutionen så finns det bättre lösningar än att inte låta 

avtalet erhålla rättordningens skydd på så vis att talan avvisas med pactum turpe som grund. Istället 

borde domstolen ta upp saken till prövning och då ha tillgång till en rad av rättsliga verktyg för att 

72 Lindskog: Vänbok till Bertil Södermark, s. 206.
73 Lindskog: Vänbok till Bertil Södermark, s. 210f.
74 Westberg: Festskrift till Rune Lavin s. 283.
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komma till rätta med anspråk av tvivelaktig karaktär på ett tillfredsställande sätt. I de fall där 

möjligheten till avvisning bör finnas kan istället domstolen falla tillbaka på rättegångsbalkens 42 

kap 5 §. Det innebär då att syftet bakom pactum turpe ändå uppfylls i och med att vissa tvister ändå 

kan avvisas och bespara domstolen kostnader samt upprätthålla respekten för rättsväsendet. Detta 

utan att äventyra enskilds rätt till domstolsprövning av sin sak. Användandet av pactum turpe inom 

ramen för den materiella prövningen har en något annan karaktär men även där borde det finnas 

andra rättsliga verktyg som kan användas på ett enklare sätt. I första hand avtalslagens 36 § men 

även andra avtalsrättsliga bestämmelser. 
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