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Sammanfattning 
Denna uppsats är en undersökning av hur pactum turpe, det vill säga att avtal mot 

lag eller god sed, har utvecklats och förändrats under 1900- och 2000-talet. Både 

innebörden av begreppet pactum turpe och dess tillämpning kommer att undersökas 

genom att analysera och jämföra rättsfall från 1920-talet till tidigt 2000-tal. Rättsfallen 

delas upp i fyra kategorier efter ämne: Hedersskulder, Den personliga sfären, Avtal 

för att kringgå skatt, och Övriga. Kategorin “Övriga” innehåller mål som inte faller 

under någon av de andra kategorierna, till exempel i koppling till bolagsrätt.  

 

Abstract 

This thesis is an investigation of how pactum turpe, namely contracts that go against 

legislation or good practices, has developed and changed over the course of the 

20th and 21st centuries. Both the meaning of the term pactum turpe and its legal 

application will be examined by analyzing and comparing cases starting in the 1920s 

and ending at the beginning of the 21st century. The cases are divided by subject 

into four categories: Gambling debts, The personal sphere, Contracts made to 

circumvent tax legislation, and Others. The category named “Others” contains cases 

that don’t fall under any of the other categories, for example in association with 

corporate law.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Avtal är en självklar del av våra dagliga liv, och det är avtal av olika slag som får 

världen att gå runt. Två mycket viktiga avtalsrättsliga principer som hjälper till att 

stötta upp detta är avtalsfriheten och principen om pacta sunt servanda. De innebär i 

grund och botten att två parter får träffa avtal om vad de vill, och att dessa avtal 

sedan ska hållas. Ingen regel saknar dock undantag, och det gäller även dessa. 

Vissa avtal har sådant innehåll att de ansetts oförtjänta av rättsordningens skydd, 

antingen för att de strider mot lag eller goda seder, och anses därför inte vara giltiga 

avtal. Dessa avtal benämns som pactum turpe . 1

 

Rättsväsendet är ett levande ting som ständigt är under utveckling, och detsamma 

gäller uppfattningen om vad som är moraliskt eller omoraliskt. En analys av pactum 

turpes förändring kan därför ge en intressant insikt i hur värderingar, både 

samhällets och rättsväsendets, har förändrats genom åren.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att undersöka hur pactum turpe förändrats inom svensk rätt från 

1900-talets början till början av 2000-talet, både i dess tillämpning och dess 

definition. Jag kommer att göra det utifrån två frågeställningar:  

- Har innebörden av pactum turpe förändrats genom åren? Hur? 

- Har tillämpningen av pactum turpe förändrats? Hur? 

 

1 Adlercreutz, A: Avtalsrätt I, s. 319 
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1.3 Avgränsning 

Utredningen kommer att begränsas tidsmässigt och geografiskt till Sverige under 

1900- och 2000-talet. Närliggande principer, t.ex. generalklausulen i 36 § lagen 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

(hädanefter avtalslagen) kommer inte att beröras. Jag kommer inte heller att 

undersöka mål från tingsrätten på grund av deras låga prejudikatvärde. Detsamma 

gäller för mål från härads- och rådhusrätten, det vill säga tingsrättens föregångare.  

 

1.4 Teori, metod och material 

I min utredning har jag valt att använda mig av en rättsanalytisk metod då jag i första 

hand granskar praxis. Undersökningen har även inslag av rättshistorisk analys då 

det i vissa fall rör sig om äldre rättsfall. Analysen sker främst kring domar från 

Högsta domstolen, men även vissa hovrättsdomar som haft inverkan på eller en 

närvaro i doktrin. Jag har även i mindre utsträckning granskat själva doktrinen. Jag 

har valt detta tillvägagångssätt då min utredning gäller hur rättens tillämpningen av 

pactum turpe förändrats, snarare än hur den har behandlats i författningar. Jag har 

valt att undersöka rättsfall som antingen etablerar en sin tids syn på tillämpningen av 

pactum turpe eller som har haft en inverkan på hur vi tillämpar pactum turpe idag. 

Det innebär att inte alla rättsfall nödvändigtvis nämner pactum turpe vid namn, men 

att pactum turpe ändå på något sätt påverkat målets omständigheter. Doktrinen som 

används i undersökningen har valts då den antingen berör de ett eller flera av de 

rättsfall som förekommer i undersökning eller för att de berör pactum turpe i 

allmänhet.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 2: Allmänt om pactum turpe i svensk rätt 
Inledningsvis kommer jag kort att skriva om pactum turpes generella bakgrund och 

vad principen innebär i teorin. Här kommer eventuellt vissa grundläggande 

användningar av pactum turpe att etableras.  

 

Kapitel 3: Rättsfall i urval - Från 1900 till idag 
Introduktionen till pactum turpe följs upp med utredningens huvuddel. Här 

presenteras de rättsfall som diskuteras, sorterade efter först efter ämne och sedan 

kronologiskt för att en röd tråd lättare ska kunna följas mellan rättsfall inom samma 

område. Innan rättsfallen presenteras ges en kort introduktion till varje delkapitel.  

 

Kapitel 4: Diskussion 
I diskussionen knyts rättsfallen i kapitel 3 ihop, och svaret på frågeställningen i 

kapitel 1 presenteras tillsammans med mina egna reflektioner kring pactum turpes 

utveckling. 

 

Kapitel 5: Slutsas 
Sist sammanfattas undersökningens slutsats.  
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2 Allmänt om pactum turpe i svensk rätt 

Pactum turpe kan enkelt beskrivas som avtal som inte förtjänar rättsordningens 

skydd då deras innehåll strider mot lag eller goda seder, och därför är ogiltiga i 

rättsordningens ögon. Det är inte en princip grundad på lag. Istället är användningen 

av pactum turpe ett område där lagstiftaren givit rättsväsendet stor frihet att själva 

avgöra vad som faller inom dess tillämpningsområde . Om ett avtal som faller under 2

pactum turpe hamnar i en rättsprocess kan det innebära att målet avvisas eller att en 

talan helt eller delvis ogillas . Idag finns metoder som kan användas för att reda ut 3

hur pactum turpe ska hanteras och rekvisit som ska vara uppfyllda för att ett mål ska 

kunna avvisas, men de kommer att undersökas tillsammans med rättsfallen de 

uppkommer i.  

 

Den goda sed som “mot lag eller god sed” refererar inte, som man skulle kunna tro, 

till någon typ av sedvana. Att ett avtal är mot god sed innebär istället att det inte är 

förenlig med samhällets allmänna uppfattning om vad som är moraliskt godtagbart .  4

 

 

 

 

 

3 Rättsfall i urval 

3.1 Inledning 
Principen om pactum turpe är något av en paradox. Dess tes är så pass enkel att 

dess användningsområde kan ses som nästintill ändlöst. För enkelhets skull 

2 Aldercreutz, Avtalsrätt I, s. 319. 
3 Ramberg, J & Ramberg, C: Allmän avtalsrätt s. 239. 
4Ingvarsson, T: Spel och osedliga avtal, SvJT 2004 s. 749. 
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presenteras rättsfallen nedan uppdelade i första hand efter rättsområde, i andra 

hand kronologiskt. Detta för att skapa en röd tråd mellan rättsfallen.  

 

3.2 Hedersskulder 

3.2.1 Inledning 
Hedersskulder, det vill säga skulder med ursprung ur hasardspel, har traditionellt sett 

inte ansetts kunna drivas in på rättslig väg. Detta är en princip som slagits fast i 

svensk sedvanerätt snarare än i lagstiftning, då lagstiftaren har velat överlåta 

bedömningar kring spelskulder till rättsväsendet . Detta är en princip som både 5

används och uttryckligen refererats till i rättspraxis , och faller under pactum turpes 6

“mot goda seder”.  

 

3.2.2 NJA 1920 s. 280 I och II samt NJA 1921 s. 151 “Växelmålen” 

Dessa mål är mycket snarlika, och tas därför upp tillsammans. I var mål rör det sig 

om en växel utfärdad till svaranden för att denne ska kunna satsa pengar i 

hasardspel, och käranden vände sig till domstol för att kunna driva in skulden. I 

samtliga mål framgick det att käranden var medveten om att svaranden skulle satsa 

pengarna på hasardspel. Högsta domstolen kom fram till att skulderna inte kunde 

drivas in på rättslig väg eftersom de var hänförbara till hasardspel. Detta trots att de 

inte handlade om direkta spelskulder och att den dåvarande växellagen hade ett 

mycket starkt växelansvar som vanligtvis gällde oavsett hur växeln uppkom, med 

vissa undantag (till exempel avtalslagens starka ogiltighetsregler). Uttalandet att 

spelskulder inte kan drivas in på rättslig väg motiverades inte, men det har 

föreslagits att domstolen inspirerades av en sådan bestämmelse från tysk rätt, 

eftersom svensk rätt influerades mycket av den tyska rätten . Målet kan även 7

jämföras med ett liknande men äldre mål där fyra olika åsikter framfördes av Högsta 

5Adlercreutz, A: Avtalsrätt I, s. 319.  
6 Se exempelvis NJA 1989 s. 768. 
7 Ingvarsson, T: Spel och osedliga avtal, SvJT 2004 s. 744. 
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domstolens ledamöter, men där man till slut kom fram till att situationen inte var 

indrivning av en spelskuld utan en försträckning från en tredje part som kunde drivas 

in med rättens hjälp .  8

 

3.2.3 NJA 1964 s. 80 “Väntjänsten” 

Bakgrunden till detta mål var att käranden slutit avtal med svaranden om att den 

senare å kärandens vägnar skulle satsa en viss summa pengar på två travhästar i 

var sitt travlopp, lopp 5 och lopp 9. Svaranden fick skriftliga instruktioner och 

pengarna han skulle satsa, men ingen ersättning. Väl på travbanan hade svaranden 

inte satsat pengarna på sättet han hade blivit instruerad. I lopp 5 försökte han satsa 

men kom inte fram till luckorna på grund av trängsel, och i lopp 9 gjordes inget 

försök. Båda hästarna vann sina travlopp, men eftersom inga pengar blivit satsade 

fick inte käranden heller någon vinst. Han tog frågan till domstol för att få ut den vinst 

han kände sig berättigad till. Högsta domstolen höll delvis med och gav käranden 

rätt till den uteblivna vinsten i lopp 9, då man ansåg att svaranden agerat oförsiktigt 

på ett tillräckligt klandervärt sätt , men att han inte kunde lastas för att han inte 9

lyckades satsa i lopp 5. Man tog även hänsyn till att avtalet var en “väntjänst” för 

vilken svaranden inte fick ersättning.  

 

3.2.4 NJA 1989 s. 768 “Pokerturneringen” 

Kärande i målet hade anordnat en pokerturnering där spelarnas insatser utgjorde 

vinstsumman. Under turneringens gång var pengarna i kärandens förvar, och vid 

turneringens slut skulle summan fördelas mellan tävlingens sex finalister. Innan 

turneringens slut avbröts den dock av polis, och pengarna beslagtogs. Senare 

utmättes insatserna för att täcka kärandens skulder. Han yrkade på att utmätningen 

skulle hävas då pengarna inte tillhörde honom. De hade endast varit i hans 

besittning tillfälligt och därför var pengarna inte utmätningsbara. Högsta domstolen 

8 NJA 1912 s. 45. 
9 Jämför med NJA 1986 s. 402 där ett liknande käromål ogillades då svarandens oaktsamhet inte 
ansågs innebära skadeståndsskyldighet för honom.  
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gav honom rätt. Man ansåg att det snarare handlade om en gäldenär med en 

betalningsskyldighet mot sina borgenärer än en sann spelskuld. Domstolen ville 

även pröva om utmätningen skulle bestå för att målet var av sådan art att det inte 

förtjänade rättsordningens skydd. Man bekräftade att spelskulder traditionellt sett 

inte kan drivas in på rättslig väg, men att detta inte gäller alla skulder hänförliga till 

spel. Domstolen ansåg att det kunde bli problematiskt att inte ge dessa typer av mål 

rättsordningens skydd. En person i kärandens situation (det vill säga som tillfälligt 

håller spelinsatser för att sedan dela ut dem) skulle kunna strunta i att betala ut 

spelinsatserna igen, och spelarna skulle inte kunna driva in pengarna på rättslig väg. 

Man skulle på så sätt kunna lura till sig spelares pengar, och domstolen ansåg inte 

att det var godtagbart att ge principen om spelskulder en så långtgående tolkning.  

 

3.3 Den personliga sfären 

3.3.1 Introduktion 
Som tidigare nämnts är pactum turpe inte en princip som utforskats i vid utsträckning 

i praxis, och detta märks tydligt på tillämpningen, eller snarare bristen på tillämpning, 

av pactum turpe i den privata sfären. De två mål i det här delkapitlet har fått viss 

uppmärksamhet i diskussionen kring pactum turpe  och har viss betydelse för de 10

moraliska implikationerna av tillämpning av pactum turpe.  

 

3.3.2 RH 1988:130 “Skilsmässan” 

I detta mål hade käranden och svaranden slutit ett avtal; om svaranden inte skilt sig 

från sin hustru inom tre månader skulle han betala 100 000 kr till käranden. När 

svaranden fortfarande var gift efter det att tre månader passerat försökte käranden 

driva in skulden på rättslig väg. Tingsrätten avvisade käromålet och käranden 

överklagade beslutet. Hovrätten lämnade besväret utan bifall då man ansåg att det 

det stred mot goda seder. Ett hovrättsråd var dock skiljaktigt. Han ansåg att målet 

10 Se exempelvis Agnafors, M: Pactum turpe — en rekonstruktion och ett försvar, SvJT 2019, s. 
956-978 och Ramberg, C: Avtal om abort – Pactum turpe, Avtalslagen 90 år. 
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hamnade utanför pactum turpe eftersom en skilsmässa var moraliskt neutral, och att 

en handling som var neutral rimligtvis inte kunde bryta mot goda seder. Det har 

föreslagits att domstolens beslut inte grundades på att skilsmässa skulle vara 

omoraliskt, utan att domstolen helt enkelt anser att området är för personligt . 11

 

3.3.3. RH 2004:41 “Abortmålet” 

En gravid kvinna (käranden) och en man (svaranden) ingick avtal om att kvinnan 

skulle göra abort innan ett visst datum och då få en viss summa pengar av mannen. 

Efter det att käranden genomfört aborten vägrade svaranden att betala, och 

käranden försökte driva in pengarna med domstolens hjälp. Mannen yrkade på 

avvisande på grund av pactum turpe, medan kvinnan motsatte sig avvisande och 

hänvisade till hennes rätt till domstolsprövning i europakonventionen om mänskliga 

rättigheter (hädanefter europakonventionen) art. 6. Tingsrätten tog upp målet till 

prövning men ogillade käromålet. Hovrätten ansåg att avtalets innehåll 

uppenbarligen uppenbarligen stred mot goda seder, och att det skulle gå mot den 

svenska rätten etiska grundvalar att avgöra i målet på grund av  de etiska och 

medicinska frågor som frågan om betalning för abort väcker. Domstolen använde 

också sig av principen som slogs fast i NJA 1997 s. 93 (det vill säga att undersöka 

lagstiftningens syfte tillsammans med avtalets) och under gjorde liknelser med 

organdonation eller adoption mot ersättning, som båda är otillåtna enligt svensk lag. 

Man ansåg också att frågan om abort är så pass personlig och känslig att det skulle 

vara helt främmande för den svenska rätten att låta frågan om ekonomisk ersättning 

påverka beslutet. Hovrätten ansåg inte heller att det rörde sig om en sådan reell och 

seriös tvist som ger rätt till domstolsprövning enligt europakonventionen art. 6. Målet 

avvisades, och Högsta domstolen nekade prövningstillstånd.  

 

11 Agnafors, M: Pactum turpe — en rekonstruktion och ett försvar, SvJT 2019 s. 961. 
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3.4 Avtal för att kringgå skattelagstiftning 

3.4.1 Introduktion 
Mål centrerade kring avtal som är ogiltiga på grund av kringgående av 

skattelagstiftning har inte samma långa historia som vissa andra ämnen som 

undersöks i denna uppsats, och till skillnad från målen i den privata sfären väcker de 

inte samma etiska frågor. Principerna som etablerades i dessa mål är dock 

tillämpliga på andra områden än skattefrågor, och särskilt de två första rättsfallen har 

varit viktiga för pactum turpes utveckling . 12

 

3.4.2 NJA 1992 s. 299 “Mervärdesskatten” 

Företaget M (som var svarande i målet) köpte en maskin av företaget B och sålde 

den vidare till ett norskt bolag. I denna typ av avtal brukar inte mervärdesskatten på 

23,46% räknas in i avtalet. En kort tid efteråt går företaget B i konkurs, och 

konkursboet (käranden) krävde mervärdesskatten från företaget M. Man hänvisade 

till en påstod överenskommelse mellan företaget M och direktören vid 

Ackordscentralen, som företrädde företaget B i konkursen. Överenskommelsen 

skulle innebära att företaget M betalade ett belopp motsvarande mervärdesskatten 

till företaget B:s konkursbo utan ränta. Företaget B motsatte sig detta. Hovrätten 

avvisade käromålet då man ansåg att syftet med avtalet (d.v.s. att företaget M skulle 

kunna göra avdrag för mervärdesskatten trots att pengarna gick till företaget B:s 

borgenärer och inte till staten) otillbörligt. Högsta domstolen höll dock inte med och 

återvisade målet till hovrätten med motiveringen att avtalets otillbörliga karaktär 

varken framgick i kärandens yrkande eller i sakomständigheterna i målet. Högsta 

domstolen ställer alltså ett krav på inte bara en otillbörlig karaktär utan även ett 

otillbörligt syfte. Högsta domstolen etablerar även att ett avtal med oriktiga uppgifter 

till skatteverket vars syfte är att undandra skatt är civilrättsligt ogiltigt.  

 

12 Agnafors, M: Pactum turpe — en rekonstruktion och ett försvar, SvJT 2019 s. 962. 
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3.4.3 NJA 2002 s. 322 “Den halvsvarta fakturan” 

Parterna hade ett entreprenadavtal gällande uppförandet av småhus. Man hade 

kommit överens om att arbetet delvis skulle betalas svart, och när denna del inte 

betalades gick den ena parten till domstol för att få hjälp att driva in pengarna. 

Hovrätten avvisade käromålet med hänvisning till principerna som etablerades i  NJA 

1992 s. 299, det vill säga att avtal vars syfte är att undandra skatt är civilrättsligt 

ogiltiga. Högsta domstolen undanröjde dock avvisningsbeslutet och återvisade målet 

till hovrätten. Man ansåg inte att principerna i NJA 1992 s. 299 var tillämpliga då det 

helt enkelt fanns för många olikheter mellan målen. Istället gjorde man en 

bedömning efter principerna som etablerades i NJA 1997 s. 93 där Högsta 

domstolen baserade sin bedömning på syftet med lagstiftningen ett avtal överträdde. 

Genom denna typ av bedömning kom Högsta domstolen fram till att det inte låg i 

rättsordningens intresse att avvisa dessa typer av mål. I grund och botten fanns det 

en reell och seriös tvist och att inte ta upp den till domstolsprövning skulle bryta mot 

Europakonventionens art. 6 . Det faktum att parterna i avtalet undanhöll skatt på ett 13

lagstridigt sätt skulle enligt domstolen inte automatiskt innebära avvisning, eftersom 

Sveriges skatterättsliga regler redan har tillräckliga sanktioner. Att vägra 

domstolsprövning för avtal eller delar av avtal som bryter mot skattelagstiftning skulle 

därför ha begränsad effekt. Tvärtom ansåg domstolen att det kan ses som positivt att 

sådana avtal hamnar i domstol eftersom skatteundandragandet på så sätt kommer 

till myndigheternas kännedom.  

 

3.4.4 NJA 2004 s. 682 “Kvittomålet” 

Kärande i målet skulle utföra ett visst arbete för svarande. I utbyte mot att arbetet 

skulle kosta mindre kom de överens om att inte deklarera inkomsten och att inget 

kvitto skulle ges. Käranden var en näringsidkare och svaranden en konsument. När 

svaranden trots allt ville deklarera vissa kostnader för att kunna göra avdrag på 

skatten och krävde kvitto för att kunna göra det tvingade det käranden att också 

13 Det vill säga rätten till domstolsprövning.  
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deklarera. Käranden skickade en faktura till svaranden för att täcka den summa 

käranden var tvungen att betala i skatt. Svaranden vägrade, och käranden tog det till 

domstol. Högsta domstolen slog fast att det inte är acceptabelt att ta mer betalt för 

att täcka en förlust som uppkommit när man misslyckats med ett brott, i detta fall 

skatteflykt. Käromålet ogillades. Man konstaterade också att en näringsidkare aldrig 

borde kunna ta mer betalt från en konsument efter utförandet av en tjänst eftersom 

det i konsumenttjänstlagen (1985:716) finns en tvingande bestämmelse som 

fastställer konsumentens rätt till en specificerad räkning.  

 

3.4.5 RH 2007:78 “Brödernas företag” 

B och L är bröder och ägde var för sig 50% av företaget Trioplast AB:s aktier. Efter 

en värdering av företaget beslutade sig bröderna för att L skulle sälja sina aktier till 

ett värde av 50 miljoner kronor till det nystartade moderbolaget TIAB. Affären 

utfördes i Storbritannien, och ett visst tillstånd från Skatteverket innebar att L inte 

behövde betala skatt för försäljningen. Tillståndet gavs eftersom man vid ansökan 

uppgett att det handlade om utlösen av delägare som inte längre har ägarintresse i 

bolaget. L hävdade att han enligt ett avtal skulle få rätt att få tillbaka aktierna utan 

vederlag efter det att hans skatt beräknats. Ett antal år senare ingick bröderna ett 

förlikningsavtal som innebar att L skulle erhålla 9% av TIAB:s aktier samt 20 miljoner 

kronor. L fick ersättningen men inte aktierna, och vände sig till domstolen för att få 

aktierna han ansåg sig ha rätt till enligt avtalet. B bestred detta, då han hävdade att 

överlåtelsen av aktierna inte var temporär. Han hävdade att L permanent hade bryta 

samägarskapet och därmed göra B till Trioplasts enda ägare. Han menade att om L 

hela tiden menat att komma tillbaka till företaget skulle det innebära att L lämnat 

felaktiga uppgifter till Skatteverket för att slippa betala skatt, eftersom Skatteverket 

måste utgått från att L inte längre hade ägarintresse. Att ge L rätt skulle innebära att 

rätten hjälper L att kringgå skattelagstiftningen. L motsatte sig detta, då han hävdade 

att det inte var han som gjorde ansökan och att han då omöjligen kunnat uppge 

falska uppgifter. Tingsrätten avvisade målet, medan hovrätten återvisade målet till 

tingsrätten. Man ansåg inte att det var uppenbart att förlikningsavtalet (eller något av 
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de andra avtalen) var av otillbörlig karaktär eller saknade rättsverkan på grund av det 

stred mot lag eller goda seder och att det därför inte borde ha avvisats.  

 

3.5 Övriga rättsfall 

3.5.1 Introduktion 

Avtalsrätt är ett mycket varierande rättsområde som tangerar många andra 

områden, och vissa mål om pactum turpe passar inte in under någon av de övriga 

rubrikerna. Dessa mål är dock ändå viktiga för att antingen etablera det gällande 

rättsläget eller för att visa rättsutvecklingen.  

 

3.5.2 NJA 1931 s. 313 I “Det hemliga försäkringsbrevet” 

En kreaturshandlare ingick avtal med sina borgenärer om att de skulle erhålla ett 

ackord värd 40% deras fordringars värde. En av borgenärerna hade som säkerhet 

för sin fordran ett försäkringsbrev kopplat till handlarens livförsäkring som han erhållit 

i det syftet. Borgenären, i samförstånd med handlaren, accepterade ackordet utan 

att återställa försäkringsbrevet. Detta trots att han uttryckligen tagit på sig att 

återlämna försäkringsbrevet och handlarens övriga borgenärer endast ville skriva på 

ackordet om försäkringsbrevet återfördes till handlaren. Att försäkringsbrevet inte 

genast återfördes till handlaren förklarades med att det skulle vara en säkerhet tills 

det att ackordslikviden betalats, vilket de övriga borgenärerna godtog. Ett år senare 

avled handlaren, och livförsäkringen betalades ut till borgenären. När detta 

upptäcktes av handlarens sons förmyndare gick förmyndaren till domstol för att 

antingen få tillbaka försäkringsbrevet eller försäkringsbeloppet jämte ränta. 

Häradsrätten biföll käromålet, då borgenären inte kunde bevisa att handlaren 

samtyckt till att han behöll försäkringsbrevet. Hovrätten hade motsatt åsikt och 

ogillade käromålet. Högsta domstolen ansåg dock att överenskommelsen mellan 

handlaren och borgenären inte kunde accepteras då den ingicks i hemlighet, mot 

ackordavtalet och med en uppenbar fördel för en av borgenärerna. Högsta 
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domstolen ansåg att ett avtal med sådan natur inte kan anses vara giltigt, och 

käromålet bifölls.  

 

3.5.3 NJA 1941 s. 459 “Reseledaren” 

En reseledare anställd hos ett resebolag tog under en bussresa hon ledde till Italien 

via Tyskland med sig kontanter i italiensk valuta för att betala turisternas utgifter 

under resans gång. Summan översteg vad man vid tide fick lov att föra ut i Tyskland, 

och vid den italienska gränsen blev pengarna upptäckta. Reseledaren blev dömd till 

böter av tysk domstol. Pengarna blev även konfiskerade. Resebolaget betalade 

bötern och reseledarens rättegångskostnader, men vägrade betala lön och annan 

ersättning för resan då man ansåg sig ha rätt att kvitta bötern, 

rättegångskostnaderna och de beslagtagna pengarna mot lönen. När reseledaren 

tog frågan till domstol biföll alla instanser käromålet, då ingen av instanserna ansåg 

att resebolaget hade en laglig grund för sin motfordran. Reseledarens avtal med 

resebolaget angående hennes lön stod därmed fast trots att hon i sin yrkesutövning 

uppmanades till att utföra en lagstridig handling.  

 

3.5.4 NJA 1947 s. 137 “Överpriset” 

Ett handelsbolag hade ingått avtal med ett järnvägsbolag om försäljning och 

leverans av ett parti torv 1943. Handelsbolaget levererade torven men fick inte den 

fullständiga köpeskillingen, och vände sig då till domstolen. Järnvägsbolaget invände 

med att man vid en tidigare leverans, 1942 hade betalat mer än det lagstadgade 

normalpriset för torv, och att de hade en motfordran gentemot handelsbolaget som 

man kvittade genom att betala mindre på leveransen detta mål handlar om. Alla tre 

instanser ansåg att betalningen vid leveransen 1942 hade gått riktigt till och att 

järnvägsbolaget därmed inte hade någon motfordran att kvitta. Handelsbolagets 

käromål bifölls.  
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3.5.5 NJA 1953 s. 99 “Den danske bolagsägaren” 

En svensk och en dansk medborgare ingick avtal att i Göteborg starta ett 

handelsbolag. Senare tillkom även ett tilläggsavtal med närmare bestämmelser kring 

bolagets finanser. Till exempel bestämde man att den danske mannen, som hade 

investerat pengar i bolaget, inte bara skulle få en del av vinsten utan också ränta på 

sin investering. Dessutom skulle de båda få en årslön. När den svenske mannen 

omvandlade handelsbolaget till ett aktiebolag där han var ensam ägare vände sig 

den danske mannen till domstolen för att få de pengar han ansåg sig ha rätt till enligt 

avtalet. Vid denna tid fick dock inte en utländsk medborgare driva handelsbolag i 

Sverige utan kungens godkännande, vilket den danske mannen inte hade. Rätten 

behövde då ta ställning till huruvida den danske mannen hade rätt till de summor 

han skulle få enligt avtalet. Underinstanserna ansåg inte att avsaknaden av tillåtelse 

i sig var tillräckligt för att göra avtalen ogiltiga. Högsta domstolen kom fram till att de 

visserligen var ogiltiga, men att de ändå hade rättsverkan. De före detta 

affärspartnerna skulle alltså framställa det som de tidigare avtalat om, i enlighet med 

det ogiltiga avtalet.  

 

3.5.6 NJA 1997 s. 93 “Näringsförbudet” 

KLM fick i uppdrag att bygga om en pannlinje i ett värmeverk. Han avtalade med en 

underentreprenör om att denne skulle utföra vissa arbeten. Underentreprenören 

kontaktade i sin tur KD, som var verkställande direktör och styrelseledamot i det 

danska företaget EIC. KD utförde sedan vissa arbeten i koppling till arbetet till 

pannlinjen. KD betalade inte för detta arbete och EIC vände sig till svensk domstol. 

Här framkom det att KD vid tiden för arbetet var underkastad ett tillfälligt 

näringsförbud i Sverige, vilket innefattade ett förbud mot att vara verkställande 

direktör eller styrelseledamot i ett aktiebolag. KLM ansåg att domstolen borde avvisa 

eller ogilla käromålet, eftersom KD genom att driva näringsverksamhet i Sverige har 

begått ett brott, och att domstolen inte borde främja en lagstridig handling eller 

handling med otillbörligt syfte. Tingsrätten avvisade talan med motiveringen att KD:s 
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arbete i Sverige hade varit lagstridigt, medan varken hovrätten eller Högsta 

domstolen ansåg att det var tillräckligt bevisat att arbetet gick emot näringsförbudet. 

Det inte heller tillräckligt etablerat i svensk rätt att brott mot ett näringsförbud innebär 

att avtalet blir ogiltigt. Man ansåg inte heller att det fanns annan grund att förklara 

avtalet ogiltigt på grund av att det gått mot lag eller goda seder. Målet återvisades 

därmed till tingsrätten. Det noterades att ett avtal kan vara ogiltigt även om det inte 

går mot lagstiftningens ordalydelse om domstolen finner att det går mot 

lagstiftningens syfte. I så fall ska man göra bedömningen i det enskilda fallet. Högsta 

domstolen noterade även att ett ogiltigt avtal kan ha rättsverkningar, men att en part 

inte alltid kan förvänta sig att återfå sin prestation om den har skett enligt ett avtal 

som faller under pactum turpe. Motsatta princip, det vill säga att man kan återfå sin 

prestation, är en princip som uttryckts tidigare i svensk rättspraxis, och Högsta 

domstolen hänvisar till NJA 1953 s. 99 och NJA 1989 s. 768. 

 

3.5.7 NJA 2008 s. 861 “Stöldgodset” 

En man blev bestulen på en större summa kontanter han förvarade i sin lägenhet. 

Det framgick att kontanterna med största sannolikhet kom i mannens besittning på 

grund av narkotikahandel som mannen varit inblandad i. Männen som begick stölden 

blev åtalade för grov stöld, och i samband med detta yrkade den bestulna mannen 

på skadestånd jämte ränta för de stulna pengarna. Tingsrätten ansåg att det faktum 

att pengarna med stor sannolikhet hade sitt ursprung i narkotikahandel innebar att 

mannen inte hade rätt till ersättning, och skandeståndsyrkandet ogillades. Hovrätten 

höll inte med. Man ansåg att pactum turpe inte var tillämpligt eftersom att yrkandet 

inte handlade om narkotikahandeln i sig utan om utomobligatoriskt skadestånd efter 

en stöld. Pengarnas ursprung var irrelevant. Hovrätten biföll därför 

skadeståndsyrkandet. Domen överklagades, och för att komma fram till huruvida 

målet skulle ges prövningstillstånd undersökte Högsta domstolen syftet med den 

lagstiftning som överträtts. Man kom fram till att rättsordningen visserligen inte ska 

främja brottslingar genom att skydda deras rätt till pengar de fått i sin besittning 

genom brott, men att det inte är ett alternativ i detta fall. Högsta domstolen ansåg att 

den bestulne mannen hade bättre rätt till pengarna än tjuvarna, men gav inte målet 
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prövningstillstånd i övrigt. Hovrättens dom blev därmed fastställd. Rättens 

bedömning och överläggning i detta mål har lett till vissa funderingar kring om 

rättsväsendet rör sig mot en mer accepterande ställning i pactum turpe-mål och om 

domstolens möjlighet att avvisa dessa mål har försvunnit .  14

 

4 Diskussion 

4.1 Inledande reflektioner 
Inledningsvis vill jag diskutera vissa av de grundläggande gränsdragningarna som 

framförallt de äldre rättsfallen gör. När man går framåt i tiden märks en förändring i 

framför allt Högsta domstolens ställningstaganden och hur man i rättan behandlar 

pactum turpe. I de tidiga målen, framför allt i målen fram till NJA 1947 s. 137 

(“överpriset”), sker användningen av pactum turpe i en form av juridiskt vakuum. I de 

mål jag valt att benämna som “växelmålen” hänvisar man visserligen till att 

hedersskulder inte kan drivas in på rättslig väg, men domstolarna försöker inte 

etablera ny praxis utan fokuserar mer på målen i sig. I NJA 1941 s. 459 kom Högsta 

domstolen fram till att resebolaget inte hade rätt att kvitta eftersom att bolaget inte 

hade en rättslig grund för sin fordran. I och med att man ger reseledaren rätt till sin 

lön etablerar man också samtidigt att hennes löneavtal är giltigt, trots att hon i 

tjänsten uppmuntrats till att begå och faktiskt har begått lagstridiga handlingar. Det 

förs ingen reflektion eller diskussion kring om den lagstridiga handlingen gjort själva 

avtalet är ogiltigt. Eftersom att reseledaren får rätt till sin lön får man anta att Högsta 

domstolen ansåg att avtalet fortfarande var giltigt, men frågan tas inte upp. Man kan 

mycket väl tänka sig en situation där en arbetstagare och en arbetsgivare båda vet 

att arbetsgivaren kan komma att behöva utföra lagstridiga handlingar i sin 

yrkesutövning. Har arbetstagaren ändå rätt till sin lön? Blir svaret något annat om en 

av parterna vid avtalets ingående inte visste om att handlingen var lagstridig? Att 

domstolen över huvud taget inte gör någon typ av framåtblickande analys står i stor 

kontrast till de nyare målen.  

14Ingvarsson, T: Pengar luktar inte - eller gör de?, SvJT 2011 s. 1029. 
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Här kan vi använda NJA 2002 s. 322 som exempel. Man hänvisar till tidigare praxis 

och till de metoder som har etablerats där, men när man ser en otydlighet i metoden 

(i det här fallet i förhållande till europakonventionen art. 6) förtydligar man metodens 

användningsområde för att göra rättsläget klarare. Det kan vara en skillnad i hur vi 

använder pactum turpe som ogiltighetsgrund, men i min mening är det troligare en 

generell förändring i det svenska rättsväsendet. Det kan bero på att det helt enkelt 

finns mer praxis och doktrin att basera en bedömning på, eller att linjen mellan en 

dömande och en lagstiftande roll blir allt mer vag när lagstiftaren uttryckligen gett 

domstolen makten att avgöra vad som är pactum turpe och vad som inte är det. Den 

frågan leder oss dock in på ämnen som ligger utanför utredningens frågeställningar 

och gränsdragningar, och därför avslutar jag analysen där.  

 

4.2 Hederskulder 

Det har även förekommit mer specifik förändring inom vissa områden. Principen att 

fordringar hänförliga till hedersskulder kan drivas in på rättsligt väg etableras tidigt 

och tydligt i NJA 1920 s. 280 I och II samt NJA 1921 s. 151. Högsta domstolen 

visade inte i något av målen tvekan att tillämpa principen och gjorde det utan längre 

diskussion. Det är en märkbar skillnad gentemot hur den liknande situationen i det 

äldre rättsfallet behandlades. Under en relativt kort tid hade Högsta domstolens 

ställning gått från att godkänna indrivning efter viss argumentation i ett mål till att 

blankt neka i de tre följande. Detta kan vara ett tecken på en utveckling mot en 

striktare syn på hedersskulder, men jag misstänker att det snarare rör sig om en tidig 

osäkerhet som sedan försvunnit. Utvecklingen mot en striktare syn på hedersskulder 

fortsätter inte i de två senare rättsfallen, NJA 1964 s. 80 och NJA 1989 s. 768, där 

käranden helt eller delvis fått rätt trots att det rör sig om skulder hänförliga till spel. 

Innebär detta att principen har blivit mindre viktig? Nej. Det man tydligt kan se är att 

rätten gör en skillnad mellan spelskulder och andra skulder hänförliga till spel. Det 

rör sig inte om en faktisk spelskuld i något av de två senare målen. I 

pokerturneringsmålet rör det sig snarare om en sakrättslig värdering av äganderätt 
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och i väntjänstmålet kan (trots Högsta domstolens betoning på att tjänsten skedde 

utan ersättning) mest liknas med ett förhållande mellan en arbetsgivare och en 

arbetstagare där arbetstagaren inte skött sina uppgifter. Det man i målen har kommit 

fram till är att inte i sig inskränkningar på pactum turpes tillämpning vid mål kring 

hedersskulder utan snarare en närmare definiering av vad en hedersskuld faktiskt är.  

 

4.3 Generell utveckling 

I andra mål kan man tydligt se hur tillämpningen av pactum turpe utvecklas genom 

åren. Det etableras tidigt i NJA 1953 s. 99 (“den danske bolagsägaren”) att ett avtal 

som är ogiltigt (till exempel för att det faller under pactum turpe) inte nödvändigtvis 

saknar rättsverkan. Detta utvecklas i NJA 1997 s. 93 (“näringsförbudet”) där man 

förtydligar att en part som uppbringar en prestation inte alltid har rätt att få tillbaka 

den. Detta kan lätt läsas e contrario som att man ibland faktiskt har rätt att återfå sin 

prestation, vilket understryks i och med de rättsfall man hänvisar till. Skillnaden 

mellan rättsfallen ligger i hur detta tillämpas. I de äldre rättsfallen tycks det vara 

uttryck för en filosofi som existerar i bakgrunden men inte mycket mer, medan det 

uttryckligen används som en princip i NJA 1997 s. 93 och framåt. Det innebär inte 

nödvändigtvis att pactum turpes användningsområde eller betydelse blivit inskränkt. 

Jag anser att det snarare att det handlar om att göra civilrätten säkrare genom att 

ändra principerna kring pactum turpe och inte egentligen pactum turpe självt. Genom 

att tillåta att prestationer går åter ger det ett skydd från situationer där en person gör 

en otillbörlig vinst genom att medvetet ingå ett avtal som strider mot lag eller god sed 

(till exempel som i den hypotetiska situationen som beskrivs i slutet av kapitel 3.2.4) 

som hen vet inte går att driva in med rättsliga medel. Skyddet utökas ytterligare i och 

med NJA 2002 s. 322 då man konstaterar att rätten till en rättegång enligt 

europakonventionens art. 6 även gäller i mål med avtal som i alla fall delvis faller 

under pactum turpe, förutsatt att det förekommer en reell och seriös tvist.  

 

Effekten NJA 2002 s. 322 har haft på rättsläget är tydlig när man ser på 

efterkommande rättsfall. Avtalet som står i centrum för NJA 2004 s. 682 
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(“kvittomålet”) föll utan tvekan under pactum turpe men i slutändan uppehölls det 

ändå. I RH 2007:78 (“brödernas företag”) accepterade in hovrätten tingsrättens 

avvisande utan återförvisade målet med hänvisning till principerna som etablerats 

och utvecklats i NJA 1992 s. 299, NJA 1997 s. 93 och NJA 2002 s. 322. Det märks 

också mycket tydligt i NJA 2008 s. 861 när man ger en bestulen man rätt till 

ersättning för pengar han med största sannolikhet kommit över genom 

narkotikahandel, alltså genom ett lagstridigt avtal. Rättsfallet kan visserligen 

innebära att domstolarnas rätt att avvisa pactum turpe-mål inskränks, men eftersom 

att målet inte rörde det lagstridiga avtalet i sig innebär prejudikatet inte nödvändigtvis 

att domstolar tvingas ta upp alla pactum turpe-mål, och naturligtvis inte att 

domstolstolar behöver bifalla sådana käromål. Ett mål som RH 1988:130 

(“skilsmässan”) hade kanske inte avvisats om det uppkommit idag. Eftersom att RH 

2004:41 (“abortmålet”) ansågs inte vara en reell och seriös tvist och RH 1988:130 

handlar om ett ämne som på ett liknande sätt kan anses vara känsligt är det dock 

inte säkert.  

 

4.4 Undersökningens problem 

Slutligen vill jag belysa att det finns en viss problematik med att undersöka pactum 

turpe genom att undersöka praxis. Ett käromål som uppenbarligen strider mot goda 

seder eller lag kommer med största sannolikhet att avvisas utan att någonsin se 

domstolsprövning. En avvisning kan visserligen överklagas, men det ligger i sakens 

natur att fler mål som hade kunnat ändra, bekräfta eller förtydliga principerna kring 

pactum turpe avvisas istället för att tas upp till prövning jämfört med mål inom andra 

rättsområden. Vad som ska anses vara pactum turpe är inte lagstadgat, och det 

innebär att området till stor del utvecklas genom praxis. Detta kan innebära att själva 

innebörden av vad som rättsligt sett är mot god sed inte ändras i samma takt som 

samhället i stort. RH 1988:130 (“skilsmässan”) är klart exempel. Som det skiljaktiga 

hovrättsrådet noterade är en skilsmässa en laglig, moraliskt neutral handling som 

varken tycks vara “mot lag” eller “mot god sed”. Om ett mål om skilsmässa faller 

under pactum turpe innebär det en av tre saker: Antingen är skilsmässa mot god 
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sed, eller så innefattar pactum turpe även sådana mål som inte är mot lag eller god 

sed, men som rätten ändå inte vill befatta sig med. Det kan också vara så att 

tingsrätten och hovrätten helt enkelt inte insåg implikationerna, vilket jag finner 

orimligt med tanke på att de pekades ut av ett av hovrättsråden. Låt oss då 

undersöka de två återstående alternativen. Ansåg tingsrätten och hovrätten då att 

skilsmässa strider mot god sed? Jag finner det högst otroligt. Har innebörden till 

pactum turpe skiftat så att begreppet nu innefattar annat än avtal mot lag eller god 

sed? Svaret på den frågan, utifrån min undersökning, är generellt sett nej. Synen på 

pactum turpe tycks tvärtom ha blivit mer tillåtande, förutom när man ser på målen i 

den personliga sfären. Hovrättsrådet i RH 1988:130 hade rätt i att skilsmässa är en 

moraliskt neutral handling, men avtal som rör den personliga sfären är just 

personliga. De styrs av känslor och mänskliga relationer i större utsträckning än 

andra typer av avtal, och det är förståeligt att rättsväsendet vill ta avstånd från dem. 

Att man ser ett avtal om skilsmässa eller abort (eller andra typer av avtal som går 

mot god sed) som omoraliskt innebär inte att man ser på själva skilsmässan eller 

aborten som omoralisk.  

 

5 Slutsats 

I de äldre rättsfallen används pactum turpe utan längre reflektion och till synes utan 

att etablera metoder för att hantera liknande mål i framtiden. Vissa mål tar över 

huvud taget inte upp det faktum att pactum turpe kanske föreligger. Allt eftersom 

börjar domstolarna mer och mer motivera varför pactum turpe används eller inte, och 

man börjar formulera generella metoder som beskriver hur man kan bedöma pactum 

turpe-mål. Samtidigt har man öppnat upp för en mer tillåtande hantering av pactum 

turpe genom att etablera att käromål med en reell och seriös tvist inte får avvisas. 

Pactum turpe i sig verkar inte ha genomgått några stora förändringar. Istället är det 

pactum turpes omgivning som har förändrats, antingen genom förändringar i 

relaterade begrepp eller genom förändringar i samhället.  
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