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Rättsmissbruk 
En rättsfigur under framväxt

jori munukka

1 Inledning
Begreppet rättsmissbruk har rötter i romersk rätt och det har vuxit sig starkt 
i fransk och tysk rätt.1 Också i svensk rätt existerar ett rättsmissbruksbegrepp 
men det har hittills främst brukats i den begränsade bemärkelsen att beskriva 
kringgående av lag och förefaller därutöver inte ha varit allmänt erkänt. San-
nolikt är emellertid tiden mogen för en omvärdering av denna ståndpunkt. 
Diskussionen ska här endast föras på avtalsrättens, och främst kontrakts-
rättens, område.

2 Allmänt om rättsmissbruksförbudet
2.1 Från romersk rätt till dagens kontinentaleuropeiska system

I den formellt präglade romerska privaträtten uppstod behov av uppmjuk-
ning. Bona fides (ung. god tro, god anda) tilldelades rollen som regulator av de 
brister som uppstod i det privaträttsliga systemet. Bona fides blev bland annat 
ett samlingsbegrepp för mera specificerade rättsregler.2 Under bona fides för-
des begreppen bona fides possessio (godtrosinnehav), mala fides (ung. ond tro, 
uppsåt), exceptio doli (ursprung till rättsmissbruksbegreppet), metus (hot eller 
tvång), dolus in contrahendo (ung. uppsåtligt handlande vid avtalsingående 
men i denna betydelse svek), æquitas (ung. rättvisa) och bonus vir (den heder-
lige medborgarens handlande som rättesnöre).

I den kontinetaleurpeiska bearbetningen av den romerska rätten ägnades 
bona fides, æquitas och exceptio doli allt större uppmärksamhet och tilldelades 
ökad betydelse. Parterna kunde inte genom avtal frångå bona fides gudomliga 

1 Munukka J., Kontraktuell lojalitetsplikt (Stockholm 2007) 17 ff.
2 Powell R., Good Faith in Contracts, 9 Current Legal Problems 16 (1956). 
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krav. Bona fides kom att utvidgas betydligt och sammansmälte med æqui-
tas.3 Varje prestation ansågs ha ett skäligt pris, iustum pretium. Vid onerösa 
avtal skulle likvärdiga prestationer utväxlas i enlighet med aristoteliska och 
akvinistiska teorier om kommutativ rättvisa men av praktiska skäl kunde 
rättssystemet inte hantera alla diskrepanser, utan begränsade sig till åtgärda 
uppenbara förmögenhetsförskjutningar, læsio enormis.4 Parallellt med utveck-
lingen av bona fides utvecklades exceptio doli till en generell princip som kom 
att genomsyra hela rätten.5

Från upplysningstiden och över liberalismen ifrågasattes dessa allmän-
na begrepp. Trots detta flöt ett stadgande om bonne foi (art. 1134 àlinéa 3) 
och ett om équité (art. 1135) in i den franska civilkodifikationen Code civil
från 1804 (även Code Napoléon). Det blev trots detta märkligt tyst om dessa 
begrepp i den franska rätten, och deras betydelse reducerades betydligt. Där-
emot trädde abus de droit med sitt ursprung i den kanoniska rättens exceptio 
doli fram som en separat allmän rättsgrundsats med stark ställning fr.o.m. i 
slutet av 1800-talet.6 Teorin kritiserades under början av 1900-talet hårt av 
auktoriteten Planiol och i viss mån av Ripert men utan påverkan på rätts-
tillämpningen.7 Sedan mitten av 1990-talet har bonne foi på mycket kort tid 
vuxit fram som en av avtalsrättens hörnstenar och abus de droit anses numera 
nära nog ha assimilerats med bonne foi.

Till skillnad från förhållandena i den franska rätten anses den kanoniska 
rättens inflytande på den tyska rätten inte vara bevisad.8 Däremot inspirerade 
Code Napoléon till och blev förebild för den senare tyska civilkodifikationen 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). De partikulärtyska föregångarna Rheinische
Recht och Badische Landrecht var rena översättningar av Code Napoléon.9

Trots hårt motstånd kom begrepp som Treu und Glauben, Sittenwidrigkeit

3 Broggini G., L’abus de droit et le principe de la bonne foi, aspects historiques et compa-
ratifs, i: Widmer P. & Cottier B. (sous la supervision de), Abus de droit et bonne foi (Paris 
1994) 10 ff. Jaluzot B., La bonne foi dans les contrats. Étude comparative de droit français, 
allemand et japonais (Paris 2001) 33 f.
4 Gordley J., Myths of the French Civil Code, American Journal of Comparative Law 459 
(1994). Gordley J., Equality in Exchange, 69 California Law Review 1587 (1981). 
5 Broggini (1994) 12. Jaluzot (2001) 32.
6 Jfr SOU 1974: 83, Generalklausul i förmögenhetsrätten, s. 155: ”I fransk rätt är emel-
lertid ’abus de droit’ ett uppmärksammat ämne …”.
7 Jaluzot (2001) 428.
8 Schmidt J., i: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Ein-
führungsgesetz und Nebengesetzen. Zweites Buch. Recht der Schuldverhältnisse. Einleitung 
zu §§ 241 ff.; §§ 241–243 (13. Bearb. Berlin 1995) 235 m.hänv.
9 Schmidt (1995) 237 m.hänv.
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och Chikaneverbot att lagfästas. Treu und Glauben blev redan på 1910-talet 
en betydelsefull norm.

Ett chikanförbud stadgas i § 226 BGB. Bestämmelsen träffar enbart 
handlande som har som enda syfte att skada motparten.10 BGB saknar ett 
uttryckligt mera omfattande stadgande om rättsmissbruk men den dåvarande 
högsta domstolen i civil- och straffsaker, Reichsgericht, fann kort efter BGB:s 
ikraftträdande stöd för ett rättsmissbruksförbud dels i den icke uttryckligt 
lagfästa principen om exceptio doli, dels i BGB:s bestämmelser om Treu und 
Glauben och goda seder, framför allt § 138 Abs. 1 och § 242.11 Uttrycket 
exceptio doli generalis hade sitt ursprung i den romerskrättsliga processrättsliga 
normen med samma namn. Den tyska normen var precis som den franska 
abus de droit materiellrättslig och kom med tiden att benämnas Rechtsmiss-
brauch.12 Vid rättsmissbruksprövningen tolkas inte enbart det aktuella avtalet 
utan också avtalets förhistoria och parternas hela rättsförhållande.13 I tysk rätt 
har lojalitetsplikt, rättsmissbruk och skälighet i stort sett smält samman.14

10 Jaluzot (2001) 425.
11 Jaluzot (2001) 426. Reichsgericht fann i RG, Urteil 9.2.1903 – RGZ 53, 416 att § 242
BGB inte var främmande för ett undantag mot ”Arglist” och i RG, Urteil 30.6.1904 – RGZ 
58, 356 att det tidigare partikulärrättsliga undantaget mot detta alltjämt var gällande och 
att denna uppgift nu möjligen kunde föras till § 138(1) eller § 242. I RG, Urteil 8.10.1909 
– RGZ 71, 432 uttryckte domstolen att rättspraxis visade att det inte var någon tvekan om 
existensen av ”exceptio doli generalis”, även om det var oklart om undantaget skulle grundas 
på Treu und Glauben och §§ 133, 157 och 242 eller på goda seder enligt § 138. I RG, Urteil 
28.11.1923 – RGZ 107, 363 åberopade domstolen återigen både § 138 och § 242.
12 Jaluzot (2001) 428 f. Före stavningsreformen 1998 stavades ordet också Rechtsmißbrauch.
13 Jfr SOU 1974: 83 s. 155: ”… i tysk rätt har generalklausulerna tillmätts betydelse bl.a. som 
medel att förekomma missbruk av rättighet.” 
14 Jfr BGH, Urteil 16.11.2005 – IV ZR 120/04. Ett vattenkraftverksföretag hade tecknat 
maskinskadeförsäkring och maskinstilleståndsförsäkring. Ett skovelhjul till en av turbinerna 
var i behov av omfattande reparation. Försäkringsbolaget godtog att försäkringsfall förelåg. 
På försäkringsbolagets begäran anlitades ett maskinreparationsföretag som beräknade repa-
rationskostnaderna till drygt DEM 300 000. När reparationsföretaget begärde betalning för 
hittills upparbetad tid, vägrade försäkringsbolaget att betala och reparationsarbetena ställdes 
in. Efter tvist förliktes försäkringsparterna varmed försäkringsbolaget åtog sig betalnings-
ansvar för maskinreparationerna med DEM 270 000. Reparationsföretaget utförde trots 
betalning inga mer arbeten och gick så småningom i konkurs. När försäkringstagaren begärde 
ersättning ur stilleståndsförsäkringen invände bolaget att försäkringstagaren inte hade begrän-
sat sin skada genom att, så som stilleståndsförsäkringsvillkoren angav, antingen skyndsamt 
ersättningsanskaffa den skadade egendomen eller ställa betryggande medel till försäkrings-
bolagets förfogande för ersättningsanskaffning. Bundesgerichtshof fann att bolagets åberopan-
de av försäkringstagarens underlåtenhet i dessa avseenden var ”rechtsmissbräuchlich” och att 
bolaget handlat mot Treu und Glauben, § 242 BGB, genom att förvägra försäkringstagaren 
ersättning.
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2.2 Begreppets inordnande i svensk privaträtt

Varifrån det nutida nordiska synsättet om avtalsparters skyldighet att visa 
varandra omsorg kommer står inte helt utom diskussion men flest anhängare 
har uppfattningen att de romerskrättsliga principerna om æquitas, bona fides
och exceptio doli utgjort den främsta inspirationskällan.15 Det ligger också 
nära till hands att anta att den tyska rätten, där ju rättsfiguren Treu und 
Glauben utgör en av rättssystemets hörnstenar, varit inflytelserik.16

Åtskilliga nordiska jurister har således kopplat lojalitetspliktens ursprung 
till den romerska rätten och den senare bearbetningen av denna. Det vore 
märkligt om nordisk rätt lyckats isolera sig så i denna fråga att ingen påver-
kan skulle ha skett från detta romerska grundbegrepp eller från dess senare 
kontinentala efterföljare, trots att deras rättsliga motsvarigheter faktiskt 
kan påvisas.17 Om sedan recipieringen var mera direkt eller indirekt, via de 
romano-germanska systemen, torde sakna avgörande betydelse för förståel-
sen av dagens begrepp. Lojalitetspliktens vandring genom rättssystemen kan 
knappast väga särskilt tungt ur ett rättsdogmatiskt perspektiv. Däremot kan 
det medföra särskilda problem för det svenska rättssystemet, som är starkt 
influerat av det tyska, om det saknar en rättsfigur som det tyska rättssystemet 
i hög grad bygger sin obligationsrätt kring.18

Jens Evald hävdar att rättsmissbruk bekämpats i Norden sedan medeltiden
och att detta skett utan romersk- eller tyskrättsligt inflytande men att den 
nordiska rättsvetenskapen sedan 1870, efter påverkan från de tyska roma-

15 Se bland många andra Ussing H., Obligationsretten. Almindelig del (4. udg. ved Vin-
ding Kruse A.) 24, Huser K., Avtaletolking, En innføring i avtaletolkingslærens alminnelige 
del (Bergen 1983) 173 ff., Björne L., Lojaliteettiperiaatteen kehityksestä, i: Saarnilehto A. 
(toim.), Lojaliteettiperiaate (Turku 1994) 6 f., Evald J., Retsmisbrug i formueretten (Køben-
havn 2001) 38, Hagstrøm V., Obligasjonsrett, i samarbeid med Aarbakke M. (3. opplag 
2004) 72 ff.
16 Jfr Almén T., Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens områ-
de av den 11 juni 1915 (1 u. Stockholm 1916) 193 not 7, som tolkade §§ 157 och 242 
BGB som ett uttryck för ”exceptio doli generalis” och fann att de därför motsvarade 33 §
avtalslagen. Hellner J., Högsta domstolen och avtalsrätten 1920–1989, i: Hellner J., Köp och 
avtal. Uppsatser 1980–1992 (Stockholm 1992, även i: Högsta domsmakten i Sverige i 200 
år, Stockholm 1991) 192 not 47 konstaterar att utvecklingen gått åt var sitt håll i Tyskland 
och Sverige, och tillfogar: ”Särskilt bör märkas att svensk rättspraxis inte utnyttjat alla de 
möjligheter som en tolkning i anslutning till läran om ’dolus generalis’ skulle ha gett.” Enligt 
Evald (2001) 275 är detta tydligt.
17 Jägerskiöld S., Handelsbalkens utländska källor (Lund 1967) 10.
18 Jfr Hellner (1992) 191 f.
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nisterna, felaktigt kommit att tillerkänna det nordiska rättsmissbruksförbu-
det romerskrättsligt ursprung.19 Evald förefaller ändå anse att den nordiska 
lojalitetsplikten har romerskrättsligt ursprung.20 Hur som helst förefaller det 
nordiska förmögenhetsrättsliga rättsmissbruksbegreppet överensstämma väl 
med de kontinentaleuropeiska.

Den som erkänner begreppet rättsmissbruk anser att det uppställs ett 
rättsmissbruksförbud.21 Förbudet utgör en negativ förpliktelse, att avhålla sig 
från missbruk av rättigheter.22 Förbudet är svårt att passa in i det kontrak-
tuella förpliktelseschemat, dels p.g.a. sin allmängiltiga karaktär, dels av rätts-
systematiska skäl. 

Rättsmissbruksförbudet ger inte några konkreta anvisningar till den 
som lyder under förbudet och det utövar verkan inte bara vid uppfyllelse 
eller utövande av påföljder, utan också vid tolkning.23 Sannolikt är de fles-
ta rättighetsutövanden som uppfattas som rättsmissbruk också rättshand-
lingar men begreppet rättsmissbruk är inte begränsat till detta.24 Av bland 
annat dessa anledningar kan man ifrågasätta lämpligheten av att se rätts-
missbruksförbudet som en självständig förpliktelse.

Ett förbud mot att skada andra är grundläggande. Påföljdsmässigt kom-
mer detta till uttryck i en generell aktsamhetsplikt, som föreskriver ersätt-
ningsskyldighet för oaktsamt tillfogade skador, 2 kap. 1 § skadeståndslagen,
vilken kompletteras av främst lagfästa ansvarsskärpningar. Eftersom mänsklig 
verksamhet alltid – och alltså även allmänmänskligt och samhälleligt önsk-
värd verksamhet – riskerar att skada andra, måste aktsamhetsplikten begrän-
sas till de mera direkta integritetskränkningar som person- och sakskador 
innebär. Ett omfattande undantag från aktsamhetsplikten gäller alltså för 

19 Evald (2001) 63 ff., särskilt 84 ff. Evald (2001) 336 f.: ”Romerretten recipieredes aldrig i 
Norden, først og fremmest på grund af udstedelsen af Jydske lov i 1241.”
20 Därtill återfinns i Christian V:s lov 1683 ett stadgande om att avtal ”imod Loven, eller 
Ærbarhed” är ogiltiga, Danske Lov 5-1-2, och i den norska motsvarigheten Norske Lov 5-1-1. 
Dessa stadganden har i allmänhet inte uppfattats som annat än ett förbud mot pactum turpe.
21 I likhet med Evald föredrar jag uttrycket rättsmissbruksförbud framför uttrycket rätts-
missbrukslära, eftersom det senare ger intryck av att vara en klart utmejslad rättsfigur, Evald 
(2001) 41. 
22 SOU 1974: 83 s. 155: ”Med uttrycket missbruk av rättighet förstås i detta sammanhang 
närmast att en part utövar en rättighet för att tillgodose ett intresse som är annat än det vilket 
rättsordningen avsett att skydda och som inte kan godtas.” 
23 Se t.ex. Sæbø R., Motregning (Bergen 2003) 297.
24 Se t.ex. definitionen hos Evald (2001) 336.
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skador som inte är tillräckligt relaterade till dessa skadeformer. För de ska-
dor som faller utanför, s.k. rena förmögenhetsskador, är inte det ens möjligt 
att formulera en huvudregel om skadeståndsansvar för uppsåtligt tillfogade 
skador, utan för ersättningsskyldighet krävs i allmänhet att skadorna är en 
följd av brott, 2 kap. 2 § skadeståndslagen. Även om handlingsfriheten i vissa 
situationer eller inom vissa utomkontraktuella relationer är snävare25 och inte 
utan gränser ens mellan konkurrenter26 är spelrummet utanför det straffbara 
området stort för uppsåtliga skadehandlingar.27

Toleransen mot uppsåtligt skadande av en avtalspart är lägre.28 Rättig-
heter bör inte få utövas på ett orimligt sätt mot motparten. Utövande av 
en rättighet i utpressningssyfte kan medföra att den ifrågasätta rättshand-

25 Sak- och insolvensrätten, där endast vissa arrangemang godtas som säkerheter som står sig 
mot tredje man, är i högsta grad inriktad på att motverka missbruk av avtalsfriheten. Jfr t.ex. 
4 kap. 10 § konkurslagen och Prop. 2004/05: 84, Ny aktiebolagslag, (Del 2) s. 540: ”Möjlig-
heten att föreskriva särskilda syften med bolagets verksamhet får inte utnyttjas för att kringgå 
lagens borgenärsskyddsregler. Det är alltså inte tillåtet att med stöd av en sådan föreskrift vidta 
dispositioner av vinstmedel som står i strid med borgenärsskyddsreglerna.” Inom aktiebolags-
rätten har uppmärksamheten alltmer kommit att riktas mot majoritetsmissbruk. I grannelags-
förhållanden ställs krav på hänsynsfullt beteende och servitut ska utövas ”siviliter”. 
26 NJA 2005 s. 608: HovR: ”En bedömning av vad som är ’gott handelsskick’ i ett kon-
kurrensförhållande måste enligt hovrättens mening utgå från en tänkt affärsetisk norm, dvs. 
hur en lojal kommersiell aktör skulle förväntas agera. Medverkan till annans kontraktsbrott 
genom vilseledande eller svikligt förfarande måste enligt hovrättens mening vara direkt främ-
mande för en lojal kommersiell aktör, även inom ramen för ett konkurrensförhållande.”, HD: 
”Det har inte kommit fram någonting i målet som talar för att konkurrensrättsliga hänsyn 
skulle göra Frasses handlande försvarligt. Tvärtom framstår detta som kvalificerat otillbörligt; 
som hovrätten har uttalat utgör Frasses handlande ett tydligt avsteg från vad som måste krävas 
av en kommersiell aktör.”
27 Jfr Rodhe K., Obligationsrätt (Stockholm 1956) 324 om rättsmissbruk och chikan. Rodhe 
ansåg det vara tveksamt om det i svensk rättstillämpning fanns exempel på att skadeuppsåt
kunde göra en annars tillåten handling otillåten. Karlgren H., Skadeståndsrätt (5 u. Stock-
holm 1972) 85 f., 103 f. och 109 f. uttryckte också viss skepsis men antog att det i rent utom-
obligatoriska fall möjligen skulle vara otillåtet med handlande i skadesyfte av rent personliga 
skäl. I kontraktsrättsliga sammanhang vågade Karlgren hävda existensen av en grundsats om 
förbud mot chikanöst utövande av rätt.
28 Votinius S., Varandra som vänner och fiender. En idékritisk undersökning om kontraktet 
och dess grund (Eslöv 2004) 232: ”Denna ståndpunkt svarar helt mot den löftesbaserade 
avtalssynens centrala tanke – en avtalspart skall stå för sina egna löften och avstå från att 
medvetet skada sin motpart.” Den löftesbaserade avtalssyn som åberopas här synes vara att 
jämställa med det engelska (viktorianska) hedersbegreppet, Fried C., Contracts as promise. A 
Theory of Contractual Obligation (Cambridge, Mass. 1981) 74 och Tolonen J., i: Saarnilehto 
A. (toim.), Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet (Helsinki 2000) 27 ff.
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lingen saknar verkan, 29, 31 och 33 §§ avtalslagen. Åberopande av undantag 
från tvingande rättsregler bör granskas med särskild vaksamhet på försök 
till kringgåenden.29 Handlande som drabbar motparten mera betydligt utan 
att detta samtidigt ger parten någon eller obetydlig fördel kan underkännas 
såsom företagna utan saklig grund.30

Inom avtalsrätten gäller generellt ett bakgrundsskydd mot oaktsamt 
handlande vid avtalsparts uppfyllelse av sina kontraktsåtaganden, vilket i 
stor utsträckning kompletteras av skärpt ansvar i situationer som har sam-
band med huvudåtagandena.31 Den andre parten, borgenären, har möjlig-
het att utkräva uppfyllelse av åtagandena och rätt att kräva påföljder om så 
inte sker. Borgenärens rätt till avtalsenlig uppfyllelse och andra påföljder har 
emellertid med tiden kommit att begränsas med hänsyn till gäldenären. Det 
klaraste exemplet är att omöjlighetsliknande och svårförutsebara situationer 
kan medföra förlust av rätten till avtalsenlig uppfyllelse32 och, bortsett från 

29 Jfr t.ex. NJA 2005 s. 792: ”Vid tolkningen av regleringens närmare innebörd bör risken 
för kringgående av dess övergripande syfte beaktas.” Se även Ot.prp. nr. 44 (2001–2002), 
Forbrukerkjøp, s. 97 f. som förklarar att kringgående av felansvaret genom bruket av klausu-
ler som anger att köparen är bekant med varans alla fel inte godtas m.hänv. till konsument-
köpsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 
om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier, 
EGT L 171, 7.7.1999, s. 12) preambel p. 22, vari bl.a. deklareras: ”Parterna får inte genom 
överenskommelse begränsa eller åsidosätta de rättigheter som konsumenterna tillerkänns 
eftersom detta skulle leda till att det rättsliga skyddet urholkas. Denna princip bör också gälla 
i fråga om avtalsbestämmelser som förutsätter att konsumenten kände till varje bristande 
avtalsenlighet i fråga om konsumentvaran vid den tidpunkt då avtalet ingicks.”
30 Prop. 1967: 141, Förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1907 
(nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom, m.m., s. 92: ”Detta hindrar emellertid inte att 
i särskilda fall skälen till fastighetsägarens önskan att disponera lägenheten för annat ändamål 
kan få viss betydelse. En omläggning av brukningsändamålet är obillig mot hyresgästen om 
den väsentligen sker i syfte att sätta dennes besittningsskydd ur spel. Likaså framstår åtgärden 
som obillig om den sker för att öka fastighetens avkastning men hyresgästen förklarar sig 
beredd att ta på sig den högre hyra som krävs för att fastighetsägaren ändå skall få den större 
avkastningen. Över huvud taget måste hyresvärdens vägran att medge förlängning av hyres-
förhållandet vara sakligt grundad.” 
31 Se t.ex. Hemmo M., Irtisanomisvapaus ja pitkäkestoiset liikesopimukset, Defensor Le -
gis 1996 s. 335, som konstaterar att ett chikanförbud allmänt antas gälla, trots lagstiftarens 
och rättspraxis återhållsamhet.
32 23 § 2 st. och 34 § 2 st. köplagen. I 1905 års köplag stadgades inte någon rätt till befri-
else från köparens rätt till fullgörelse, 21 § 1 st. och 43 § 1 st. 1 p. 1 ledet, vilken emellertid 
begränsades av praktiska exekutionsmöjligheter.
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prisavdrag och hävningsföljderna, av påföljder helt och hållet.33 Ett mind-
re långtgående exempel är begränsningen av avvisningsrätten till väsentliga 
avtalsbrott.34 Förlängningar av samma tankegång är begränsningen av häv-
ningsrätten och innehållanderätten till de delar av uppfyllelsen som inte är 
avtalsenliga, 43 § 1 st. och 42 § köplagen,35 liksom plikten att godta rättelse 
av avtalsbrott, 34–37 §§ köplagen.36 Ett annat exempel som kan antas gälla 
också för svensk rätts del är att rätten att avvisa förtida prestation inte är helt 
obegränsad.37

3 Förhållandet till lojalitetsplikt
Förbudet mot rättsmissbruk har vanligen uppfattats ha samband med loja-
litetsplikt.38 Rättigheternas utövande kan anses vara villkorade av ett lojali-
tets  förbehåll. Rättsmissbruksförbudet har en korrigerande funktion inom 
ramen för det befintliga systemet genom att förbudet i det enskilda fallet till-
för begränsningar hos den utövade rättighetens rättsfakta eller rättsföljder.

33 27 § 1 st. och 40 § 1 st. 1 p. köplagen. 24 § och 43 § 2 st. 1905 års köplag gav vid genus-
köp säljaren befrielse från skadeståndsansvar vid force majeure. Vid speciesköp var befrielse-
möjligheterna ännu mera generösa. Enligt 23 § 1905 års köplag gällde presumtionsansvar vid 
dröjsmål och enligt 42 § 2 st. var säljaren skadeståndsskyldig för fel endast vid svek, garanti-
avvikelse och försummelse efter köpet. 
34 25 § 1 st. och 39 § 1 st. köplagen
35 Jfr UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts 2004 (UPICC) Art. 
6.1.3(1).
36 Jfr UPICC Art. 7.1.4(1)(c).
37 UPICC Art. 6.1.5(1): ”The obligee may reject an earlier performance unless it has no 
legitimate interest in so doing.”
38 Lando O. & Beale H. (eds.), Principles of European Contract Law. Parts I & II (Hague 
2000) 115 f. (Art. 1: 201, Comment E): ”’Good faith’ means honesty and fairness in mind, 
which are subjective concepts. A person should, for instance, not be entitled to exercise a 
remedy if doing so is of no benefit to him and his only purpose is to harm the other party. 
’Fair dealing’ means observance of fairness in fact which is an objective test … In the French 
language both these concepts are covered by the expression ’bonne foi’ and in German by 
’Treu und Glauben’.” I kommentaren till UPICC, UNIDROIT Principles of Commercial 
Contracts 2004 (Rome 2004) 19 (Art. 1.7, Comment 2) förklaras abuse of rights vara innefat-
tat i good faith and fair dealing. Se vidare t.ex. Josserand L., De l’ésprit des droits et de leur 
relativité. Théorie dite de l’Abus des Droits (Paris 1939) 124 f., antologin Widmer & Cottier 
(Paris 1994) passim, Bydlinski F., System und Prinzipien des Privatrechts (Wien 1998) 138 f. 
och Bridge M.G., Expectation Damages and Uncertain Future Losses, i: Beatson J. & Fried-
mann D., Good Faith and Fault in Contract Law (Oxford 1995) 401: ”This does not mean 
that every exercise of one’s rights which inconveniences others, is contrary to the requirement 
of good faith. … Much more is required in order to establish the absence of good faith.”
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Också i svensk rätt finns stöd såväl för existensen av ett avtalsrättsligt 
rättssmissbruksförbud som för att det föreligger ett nära samband mellan 
lojalitetsplikten och detta rättsmissbruksförbud.39 Existensen och sambandet
framträder än tydligare i annan nordisk rätt.40 Däremot finns olika uppfatt-
ningar om hur rättsfigurerna förhåller sig till varandra.41

Rättsmissbruksförbudet kan å ena sidan ses som en isolerad rättsfigur, 
å andra sidan som ett av lojalitetspliktens uttrycksmedel. Det är teoretiskt 
svårt att se hur ett rättsmissbruk skulle kunna accepteras inom ramen för 
lojalitetsplikt. Lojalitetsplikten träffar missbruk av såväl rättigheter som 
begränsningar av förpliktelser, och rättsmissbruk kan därför uppfattas som 
ett specialfall av lojalitetsstridigt beteende. Omvänt kan man välja att föra in 
lojalitetsplikten under en mer allmän lära om rättsmissbruk. Förbudet har 
generell verkan över hela avtalsrätten men har dessutom verkan därutöver.42

39 Se t.ex. Grönfors K., Missbruk av privaträttens regler, JT 1993-94 s. 170 ff. och Norlén A., 
Oskälighet och 36 § avtalslagen (Linköping 2004) 262. Jfr även NJA 1971 s. 602 där under-
rätten, m.hänv. till förarbetena, konstaterar att vattenregleringsåtgärder varit lojala och inte 
vidtagits i illojalt, kringgående syfte. Se vidare diskussionen nedan vid not 43 och 44, och 
redovisningen nedan i avsnitt 4.
40 Evald (2001) passim. Gomard B., Obligationsret. 1. Del (3. udg. København 1999) 47: 
”Grundsætningen om at vise medkontrahenten og hans interesser hensyn og loyalitet efter 
den foreliggende situations krav kommer undertiden til udtryk i en spejlvendt form, når det 
siges, at et krav, der urspringer af en i øvrigt lovligt bestående rettighed, ikke kan gennemføres, 
dersom dette ville vare et misbrug af rettigheden eller chikane. Også kontraktsmessige rettig-
heder skal udøves på en rimelig måde”. Se även Gomard B., Rimelighed og god skik. Bunden 
eller fri retsdannelse og fortolkning? Aftalelovens § 36 og UfR 1991.4H, i: Flodgren B. m.fl. 
(red.), Avtalslagen 90 år. Aktuell nordisk rättspraxis (Stockholm 2005) 219 f. – Arnholm C.J., 
Privatrett I. Almindelig privatrett (Oslo 1964) 122 ff. (med redogörelser för norsk och hänv. 
till annan nordisk doktrin) värderar rättsfiguren: ”Læren om rettsmissbruk har utvivlsomt 
gjort sin nytte. Den har ført til en oppmyking av rettighetene, som det alt i alt er grunn til å 
glede seg over”. 
41 Brunner C. J. H., Abuse of Rights in Dutch Law, 37 Louisiana Law Review 729 (1977), 
fann beträffande nederländsk rätt att en kontrakts  rättslig rättsmissbrukslära borde konsume-
ras av bl.a. lojalitetsplikten. Denna uppfattning har inte kommit till något tydligt uttryck i 
den nya civillagskodifikationen, vilken erkänner samtidig existens av lojalitets  plikten, redelijk-
heid en billijkheid, och rättmissbruksförbudet. Metoden för fastställande av innebörden av 
redelijkheid en billijkheid anges i Art. 3: 12 Burgerlijke Wetboek, existensen av densamma stad-
gas i Art. 6: 2 Burgerlijke Wetboek, och existensen och innebörden av rättsmissbruk fastställs i 
Art. 3: 13 Burgerlijke Wetboek.
42 Evald (2001) passim, bl.a 318, 329 ff. Hemmo (1996) 335. Bydlinski (1998) 138 f.: ”In 
die allgemeine Lehre von dem subjektiven Rechten gehört insoweit wohl noch das … Verbot 
des Rechtmißbrauches als allgemeine Begrenzung, dessen Konkretizierung wieder im Hinblick 
auf alle in Betracht kommenden Rechtgrundzätze erfolgen muß.” Bydlinski hävdar dock att 
detta förbud i första hand inte ska förstås i den bemärkelsen att en rättighet är begränsad till 
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Det förhållandet att ett rättsmissbruksförbud gäller också utanför avtals-
rätten är emellertid inte något övertygande skäl för en sådan lösning, såvida 
inte rättsmissbruket omdefinieras, särskilt till att omfatta också förpliktelser 
och inte enbart rättigheter. Lojalitetsplikten omfattar helt enkelt mera än 
rättsmissbruk på avtalsrättens område.43

Som en tredje systematisk lösning kan man välja att uppfatta dem som 
sidoordnade.44 Rättsgenetiska skäl talar för detta. Rättsmissbruksförbudet 
inom förmögenhetsrätten har utvecklats från en bredare allmänrättslig chi-
kanregel. Ett sammanförande med lojalitetsplikten skulle därmed bryta mot 
den etablerade strukturen. Däremot talar å andra sidan den kontinental-
europeiska utvecklingen med det naturrättsliga inflytandet i motsatt riktning. 
Rättsmissbruket i form av exceptio doli och lojalitetsplikten i form av bona
fides gick hand i hand. Dessutom dominerades uppfattningen om rättssyste-
met fortfarande av civlrätten, med avtalsrätten i spetsen. Varje allmänrättslig 
regel måste därför ha varit anpassad till avtalsrätten. Det starkaste skälet för 
att inte separera lojalitetsplikten och rättsmissbruksförbudet är ändå rätts-
figurernas innehåll, särskilt mot bakgrund av deras senare utveckling. Båda 
har kommit att fungera som exponenter för en ny allmän förmögenhetsrätts-
lig proportionalitetsprincip. Helt klart är att man kan behandla rättsmissbruk 
och lojalitetsplikt separat, liksom för den delen lojalitetsplikt och skälighet, 
utan några uppenbara problem.45 I de tre svenska avhandlingar från 2004 
som närmare behandlat lojalitetsplikt har två av dem haft lojalitetsplikt som 
huvudtema men beaktat skälighet och rättsmissbruk46 och en av dem haft 

att gälla inom ramen för ett bestämt ändamål, eftersom handlande utanför detta ändamål är 
oförenligt redan med den handlingsfrihet som enskilda har erkänts i rättsordningen för till-
varatagandet av sina egna intressen. Förbudet ska snarare förstås som rättsordningens värde-
ring av att de ändamål som ligger bakom det konkreta utövandet av rättigheten i enskilda fall 
är särskilt och skarpt obilliga (… Zwecke … besonders und scharf mißbilligt sind).
43 Jfr förhållandena i Svea HovR:s dom 2004-10-28, T 9148-02, där det gjordes gällande ett 
missbruk av tvingande rättsregler i lojalitetspliktens namn.
44 Evald (2001) 328 f. 
45 Evald (2001) 328 finner emellertid särskilt i förhållandet mellan rättsmissbruksförbu-
det och aftaleloven § 36 ”at afgrænsningsproblemet ikke kun er akademisk”. Detta får dock 
särskilt bedömas mot bakgrund av Evalds huvudsyfte, att formulera en rättsmissbruksregel,
Evald (2001) 3. 
46 Holm A., Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip (Linköping 2004). 
Votinius (2004). Däremot till synes inte Björkdahl E.P, Lojalitet och kontraktsliknande för-
hållanden. En civilrättslig studie av förutsättningarna för ansvar vid förhandlingar eller andra 
kontakter mellan avtalsmässigt obundna parter (Uppsala 2007).
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skälighet som huvudtema men beaktat lojalitetsplikt och rättsmissbruk.47

Samma gäller avhandlingar från övriga nordiska länder.48

Ett belysande fall är det danska landsretsavgörandet U 2004.1968 VL. 
Två personer hade ingått dels ett samarbetsavtal, dels ett avtal som var 
sammanlänkat med samarbetsavtalet. Motparten sade avtalsenligt upp det 
sammanlänkade avtalet men inte samarbetsavtalet, för vilket gällde samma 
uppsägningsbestämmelser. Parten ville inte godta att båda avtalen skulle 
anses uppsagda till samtidigt upphörande. Vid sin bedömning av om det var 
orimligt eller i strid med redligt handlande att vidhålla att samarbetsavtalet
skulle upphöra först ett år efter det först uppsagda avtalets upphörande, 
fann landsretten att det inte hade anförts några omständigheter till stöd för 
att det skulle vara av väsentlig betydelse för parten att påfordra avtalsenlig 
uppsägningstid i förhållande till den uppsägande motpartens ekonomiska 
intresse av samtidig frigörelse. Landsretten fann därför, med hänvisning till 
aftaleloven § 36, att samarbetsavtalet skulle upphöra samtidigt med det först 
uppsagda avtalet. Kopplingen mellan lojal tolkning, rättsmissbruk och skä-
lighet är tydlig.

Med ledning av rättsmissbruksdefinitionen, som visar ett påtagligt sam-
band med lojalitetsplikten, och rättsmissbruksförbudets hittillsvarande be -
gränsning till utövande av rättigheter framstår det som rättssystematiskt mest 
lyckat att hänföra figuren rättsmissbruk under en mera vidsträckt lojalitets-
normering. Lojalitetsplikten, rättsmissbruksförbudet och skälighetskravet 
bör därför ordnas under ett allmänt lojalitetskrav.

4 Typfall av rättsmissbruk
4.1  Ensidigt utövande av hävnings-, uppsägnings- och 

innehållanderätt

Ett alltför långtgående utnyttjande av en kontraktuell rättighet som i och för 
sig tilldelats parten kan anses innebära ett rättsmissbruk.

Nyttjandet av rätten att säga upp ett varaktigt rättsförhållande kan ske 
alltför ensidigt. I rättspraxis finns åtskilliga uttryck för detta. AD 1993

47 Norlén (2004).
48 Den danska avhandlingen om rättsmissbruk i förmögenhetsrätten, Evald (2001), beaktar 
lojalitetsplikt, och den norska avhandlingen om lojalitetsplikt i kontraktsförhållanden, Naza-
rian H., Lojalitetsplikt i kontraktsforhold (Oslo 2007), beaktar rättsmissbruk.
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nr 80 rör problemet med otillåtet utnyttjande av omplaceringsrätten. Där 
påstods ett omplaceringserbjudande innebära ett chikanerande förslag i syfte 
att kunna säga upp arbetstagaren om denne inte accepterade erbjudandet: 
”Enligt arbetsdomstolens mening finns det inte anledning utgå ifrån annat 
än att bolaget utifrån sina företagsekonomiska överväganden gjorde en fel-
bedömning utan något otillbörligt syfte.”

Förhållandena i NJA 1999 s. 71 kan uppfattas som ett missbruk av en 
avtalad hävningsrätt. HD fann i motsats till underrätterna att ett landsting 
inte hade haft rätt att häva ett avtal om ambulanstransport och ambulans-
vård med treårig avtalsperiod med hänvisning till att ett förarbyte skett 
under en pågående ambulanstransport, att detta skett en gång tidigare och att
landstinget då reklamerat mot detta handlande.49 Hävningsrätten utövades 
sålunda i det legitima intresset att bereda patienter god vård. HD fann att 
ambulansföretaget måste ges (fler) möjligheter att vidta rättelse för framti-
den. Detta betyder att hävningsrätt inte nödvändigtvis föreligger vid avtals-
brott mot centrala, väsentliga förpliktelser.

Även fri uppsägningsrätt kan utövas på ett oproportionerligt sätt.50 I HD 
1982 II 1, ett avgörande från Högsta domstolen i Finland, hade ett varaktigt 
transportuppdrag på obestämd tid, sagts upp till omedelbart upphörande av 
uppdragsgivaren, jämför 46 § kommissionslagen (1914:45). Transportören 
bedömdes ha rätt till två månaders uppsägningstid, och erhöll skadestånd 
till följd av uppdragsgivarens underlåtenhet att medge sådan. I det danska 
højesteretsavgörandet U 2004.148 H bedömdes frågan om uppsägningstid 
för ensamåterförsäljare när sådan inte avtalats. Ett avtal om ensamåterför-
säljning hade gällt i 40 år, när huvudmannen sade upp avtalet med omedel-
bar verkan. Højesteret fann att vid så långvariga ensamåterförsäljaravtal som 
detta, har försäljaren i utgångspunkten rätt att utgå från en uppsägningstid 
om sex månader. Då sådana omständigheter inte hade åberopats som kunde 

49 Jfr Lando & Beale (2000) 113 f. om ringa överträdelse av en i sig väsentlig förpliktelse.
50 Jfr Stockholms TR dom 2003-10-15, T 7605-01: ”I det detaljerade avtalet finns en 
bestämmelse om att BMW kan säga upp avtalet till omedelbart upphörande om, enligt 
BMW:s bedömning, återförsäljaren inte fullgör sina betalningar till BMW i rätt tid. Regelns 
utformning gör att den inte bör finna tillämpning på varje dröjsmål. Men det bör heller inte 
komma i fråga att lämna avtalsbestämmelsen utan egen betydelse med stöd av en analogi till 
agentlagen. I den mån avtalet med leverantören innehåller för återförsäljaren oskäligt betung-
ande regler får lättnad sökas genom tolkning eller jämkning.”
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leda till en avvikelse från denna utgångspunkt tillerkändes försäljaren DKK 
1 600 000.51 Till problemområdet kan också föras förfalloklausuler.52

I NJA 2004 s. 288 ansågs en fastighetsägare som sedan 20 år tillbaka ve -
derlagsfritt tillåtit en granne att ta upp bevattningsvatten för en kommersiell 
tomatodling ha rätt att säga upp vad som bedömdes utgöra ett avtal om 
nyttjanderätt av fast egendom. Fastighetsägaren skickade ett upprört brev 
daterat den 28 oktober 1999 och krävde 125 000 kr vid äventyr av att brun-
nen skulle avlägsnas. Odlaren tillbakavisade kravet och brunnen sattes igen 
av fastighetsägaren i början av november samma år. Fastighetsägaren ansågs 
emellertid vara skyldig att medge viss uppsägningstid. Eftersom så inte skett 
blev han skadeståndsskyldig mot odlaren, som visserligen inte lyckades styr-
ka någon skada.

Innehållande av egendom med stöd av pant-, retentions- eller stoppnings-
rätt kan stå i strid vad som kan tolereras. Så kan vara fallet om det innehållnas 
värde är mycket större än fordringen,53 om motparten har stort behov av 
den innehållna egendomen54 eller om parten ställt godtagbar säkerhet.55

4.2 Ensidigt utövande av ensidig bestämmanderätt

Ensidigt utövande av ensidig bestämmanderätt kan ibland också uppfattas 
som rättsmissbruk. De avtalspositioner som parterna har uppnått genom 
avtalet kan visserligen förändras av helt externa anledningar men det är ändå 
otillåtet att en part i en situation utnyttjar en ensidig beslutanderätt för att 

51 Jfr Lando & Beale (2000) 114, Illustration 3: ”In 1945 A, a car manufacturer in country 
Y, appoints B as its sole distributor of automobiles for country X. The contract takes effect on 
January 1, 1946, and runs for one year. It provides that A, though not obliged to do so, may 
give B a one month notice if A does not wish to renew the contract. On this condition one year 
contracts are issued by A and signed by B during the following years. A does not wish to renew 
the contract for 1999 and so informs B on November 30, 1998. Considering that a contractual 
relationship between the parties has lasted for 51 years, B, despite the provision on notice in 
the contract, is entitled to damages because in the circumstances the notice is too short.”
52 Jfr 78 § 2 p. köplagen.
53 NJA 1979 s. 670: Markant missförhållande mellan egendomens värde, en utombords-
motor, och den återstående reparationsfordringen, 22 kr 50 öre. Jfr NJA 1985 s. 205.
54 15 § 1 st. 2 p. handelsagenturlagen: ”Fullmakter och andra handlingar av synnerlig bety-
delse för huvudmannen får dock inte hållas inne.” SOU 2005: 120, Fondkommission – och 
en ny kommissionslag (föreslagna 14 § 1 st. 2 p.). NJA 1981 s. 1050: Räkenskapsmaterial. Jfr 
RevSekr i NJA 2003 s. 613 om lastbil i åkeriföretag. Jfr även NJA 1979 s. 295.
55 15 § 3 st. handelsagenturlagen. SOU 2005: 120 (föreslagna 12 § 4 st.). 49 § konsument-
tjänstlagen. 75 § 2 p. köplagen. U 1981.300 H. Jfr även 61 § 4 st., 62 § 2 p., 63 § 2 st. och 
4 st. 2 p. samt 64 § 2 st. köplagen.



Jori Munukka

148

förbättra sin avtalsposition på motpartens bekostnad.56 Givetvis kan det i 
utgångspunkten inte på denna grund anses otillåtet för en leverantör att 
utnyttja en i avtalet tilldelad rätt att vid vissa omständigheter höja priset.57

Det är emellertid inte lätt att dra en gräns mellan tillåtet och otillåtet utnytt-
jande av ensidig beslutanderätt.58 Om parterna avtalat att bilköparen får välja 
mellan sommardäck och vinterdäck till den köpta bilen borde köparen ha 
rätt att välja vinterdäck även om köparen egentligen just nu skulle ha större 
behov av de billigare sommardäcken. Om parterna avtalat att leasegivaren 
har rätt att ändra avgiften med hänsyn till förändrade kreditkostnader borde 
leasegivaren ha rätt att höja avgiften när kreditkostnaderna stigit.59 Utnytt-
jande av ensidig bestämmanderätt på ett sätt som inte beaktar motpartens 
intressen riskerar emellertid att förklaras oskäligt,60 och kan anses stå i strid 
med rättsmissbruksförbud och lojalitetsplikt.61

56 Jfr Heuman L., Fördjupning och vidsyn – En avtalsrättslig studie av några kreativitets-
instrument och argumentationsformer, JT 2002–03 s. 555 m.hänv. om ”principen om för-
budet mot att plocka russinen ur kakan”: ”Som exempel på tillämpning av denna princip kan 
nämnas att en part som äger rätt att tillträda ett avtal inte har möjlighet att göra det endast i 
vissa särskilt förmånliga delar.”
57 I NJA 2004 s. 804 fann HD att en prisjusteringsklausul inte kunde anses oskälig enligt 
36 § avtalslagen vid tillämpning mellan jämbördiga parter. En elleverantör hade enligt klau-
sulen rätt att justera priset till följd av myndighetsbeslut. HD uttalade: ”I detta sammanhang 
framstår inte klausulens riskfördelning av prisförändringar till följd av skatter och avgifter 
som någon snedbelastning, särskilt som klausulen skulle kunna föranleda såväl en sänkning 
som en höjning av priset och då ingen av parterna förfogade över eventuella förändringar av 
skatter och avgifter.”
58 Jfr Heuman (2002–03) 537 ff. m.hänv. till åtskilliga HD-avgöranden där avtalsvillkor 
karakteriserats som särskilt fördelaktiga eller betungande för en part.
59 Jfr NJA 2005 s. 142.
60 Jfr avtalsvillkorsdirektivets grå lista, Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om 
oskäliga villkor i konsumentavtal, EGT L 95, 21.4.1993, s. 29, Bilaga, 1 ”f ) att tillåta närings-
idkaren att säga upp avtalet på godtyckliga grunder när samma rätt inte ges konsumenten, 
liksom att låta näringsidkaren behålla belopp som betalats för ännu inte utförda tjänster när 
det är näringsidkaren själv som säger upp avtalet”, ”j) att tillåta näringsidkaren att ensidigt 
ändra villkoren utan något giltigt skäl som anges i avtalet, k) att tillåta näringsidkaren att en -
sidigt och utan giltigt skäl ändra någon egenskap hos den vara eller tjänst som skall levereras, 
l) att ange att varans pris skall fastställas vid leveransen eller tillåta att näringsidkaren höjer 
priset utan att konsumenten i båda fallen har en motsvarande rätt att frånträda avtalet om det 
slutliga priset är för högt i förhållande till det pris som överenskoms när avtalet ingicks, m) att 
de näringsidkaren rätt att avgöra om den levererade varan eller tjänsten överensstämmer med 
avtalet, eller att ge honom rätt att ensam tolka ett avtalsvillkor”.
61 Hellner J., Hager R. & Persson A.H., Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda 
avtal (4 u. Stockholm 2005) 98 konstaterar att i stort sett samma principer för prisets bestäm-
mande torde bli gällande i kommersiella avtal som vid konsumenttjänster, innebärande bl.a. 
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I AD 1981 nr 14 befanns en arbetstagarorganisation ha missbrukat sin 
rätt till tolkningsföreträde och ådömdes att betala skadestånd.62 NJA 2005
s. 142 för tankarna till ett rättsmissbruksförbud utanför 36 § avtalslagens 
tillämpning. Leasegivaren ansågs vara skyldig att tillämpa avtalet på ett lojalt 
och konsekvent sätt, trots att avtalets formulering (”äger rätt”) antydde en 
långtgående ensidig valrätt. Detta fick till följd att leasegivaren ansågs ha 
överdebiterat leasingavgifter under en lång tid. Saknas däremot ett isolerat 
villkor, kan förändringen också grundas på rättsmissbruksförbudet. Ett avtal 
kan också utfyllas med en viss biförpliktelse utan omförhandling, en förplik-
telse som en part önskat och kanske tidigare påkallat omförhandling om.

NJA 2005 s. 142 och uttalandet i NJA 2004 s. 804 om att ”särskilt som 
klausulen skulle kunna föranleda såväl en sänkning som en höjning av priset” 
talar i riktningen mot att ensidigt utnyttjande av ensidig bestämmanderätt 
kan underkännas med stöd av endera lojalitetsplikt, rättsmissbruksförbud 
eller skälighet.63

4.3 Utnyttjande av rättvillfarelse

I allmänhet kan utnyttjande av motpartens okunskap om rättsläget inte 
anses grunda rättsmissbruk, i synnerhet om det är fråga om tvingande rätt 
som inte kan frångås till den rättsvillfarnes fördel.64 Vid partens aktiva vilse-
ledande är detta emellertid möjligt, om vilseledandet varit vårdslöst.65

Enligt European Principles, PECL 4: 103(1)(ii), är ett misstag avseende 
fakta eller rätt hävningsgrundande i förhållande till en part som i ond tro 
om misstaget och om motpartens ovilja att ingå avtal underlåter att undan-
röja misstaget.66 Enligt kommentaren till stadgandet erkänner European 

att obestämt pris får fastställas med ledning av gängse pris vid avtalstillfället och ungefärlig 
prisuppgift måste ha viss prisbindande verkan.
62 Jfr även motsatt utgång i AD 1978 nr 47.
63 Jfr även NJA 2000 C 19, där emellertid HovR:s-majoritetens restriktiva tolkning av en 
hävningsrättsklausul saknade grund i agentens talan, varför målet återförvisades.
64 Jfr Svea HovR dom 2004-10-28, T 9148-02: Enligt 12 kap. 32 § 2 st. jordabalken får 
hyresgästen säga upp ett hyresavtal bl.a. om hyresvärden inte inom tre veckor besvarar hyres-
gästens begärda samtycke till överlåtelse. Hyresgästens påstådda spekulation om hyresvärdens 
dröjsmål att besvara hyresgästens begäran i syfte att befria sig från avtalet ansågs irrelevant 
med hänsyn till att regeln framgick av tvingande hyreslagstiftning. Se vidare Holmqvist L. & 
Thomsson R., Hyreslagen. En kommentar (Stockholm 2006) 249.
65 Jfr Adlercreutz A., Avtalsrätt I (Lund 2002) 262.
66 Jfr Adlercreutz (2002) 262, som anser att någon skillnad om en villfarelse avser faktiska 
eller rättsliga förhållanden inte bör föreligga vid tillämpningen av 30 och 33 §§ avtalslagen.
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Principles som en grundläggande princip att en part inte ska vara berätti-
gad att utnyttja ett allvarligt misstag hos motparten beträffande de relevanta 
omständigheterna eller rättsläget.67 Undantag gäller emellertid för det fall 
motpartens misstag var oursäktligt eller orsakad av medvetet risktagande 
eller risken för misstaget ändå borde ligga på motparten, 4: 103(2).68 Således 
kan enligt dessa regler inte bara en parts aktiva vilseledande om rättsläget 
medföra påföljd. Ett utnyttjande av den rättsvillfarelse som motparten själv 
orsakat kan angripas som en överträdelse av en klargörandeplikt. Detta torde 
kräva att rättsläget inte är osäkert.

4.4 Eget orsakande av avtalsavvikelse

Som grundläggande uttryck för ett rättsmissbruksförbud kan räknas att 
kontraktsbrott inte kan göras gällande av den som själv orsakat detta. Man 
kan hävda en grundsats som beaktar motstridigt beteende, en princip om 
venire conta factum proprium. Uttryck för en sådan princip framgår av t.ex. 
22 och 30 §§ köplagen samt 12 kap. 16 § 1 st. 1 och 3 (se även 17 § 2 st.
2 p.) jordabalken,69 vilka för avtalsbrott kräver att det inte beror på den part 
som vill göra påföljder gällande – och av mera specifika exempel som 28 §
1 st. kommissionslagen, och 12 § 1 st. handelsagenturlagen, vilka föreskri-
ver att provisionsrätten inte bortfaller om det beror på huvudmannen att 
något avtal inte ingås med tredje man, eller 52 § 2 st. kommissionslagen och 
29–30 §§ handelsagenturlagen, vilka stadgar att investeringsförlustersätt-
ning eller avgångsvederlag kräver att uppdragets upphörande inte beror på 
uppdragstagaren. Hit kan också räknas att en accept av en avtalsavvikelse är 
bindande. En part kan inte göra gällande avtalsavvikelse beträffande sådana 
avvikelser som denne känt till vid avtalsingåendet eller senare godkänt, 20 §
köplagen, eller utöva påföljder trots visad tolerans mot avvikelsen, 24 §, 25 §

67 Lando & Beale (2000) 232.
68 Jfr NJA 2006 s. 427.
69 Jfr även NJA 1987 s. 845 I. Parterna i fastighetsköp hade medvetet angivit en för låg 
köpeskilling i köpehandlingarna. Enligt dåvarande lydelse i 4 kap. 1 § jordabalken medförde 
detta köpets ogiltighet. Säljaren hade i rättegång lyckats ogiltigförklara köpet. Köparen krävde 
ersättning också för mellanskillnaden och säljaren gjorde gällande en motfordran avseende 
mäklarprovision. HovR:n fann att inga omständigheter anförts som kunde grunda ersätt-
ningsskyldighet för köparen avseende mäklarprovisionen och HD godtog HovR:ns bedöm-
ning i denna del.
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2 st., 32 § och 54 § 3 st. köplagen m.fl. lagrum.70 Under avtalsförhandling 
kan en part inte ge sken av att förbehållslöst önska fortsätta förhandlingarna 
utan att inom rimlig tid reagera på motpartens förslag för att i ett senare 
skede avbryta förhandlingarna med åberopande av att motpartens tidigare 
lämnade förslag inte godtas eller att förslaget utgjorde en oren accept, jämför 
6 § 2 st. avtalslagen.71

Denna aspekt av rättsmissbruksförbudet har kopplingar till en kontrakts-
rättslig medverkansplikt och till ett allmänt förbud mot avtalsobstruktion. 
En parts medverkan kan vara strängt nödvändig eller annars förutsatt mellan 
parterna för att motparten ska kunna uppfylla sina förpliktelser.72 Under-
låten medverkan blockerar parten från att göra påföljder gällande.

70 Jfr RH 1994: 88, som har kopplingar till både kravet att avtalsbrott inte beror på parten 
själv och till att en accept av en avtalsavvikelse är bindande. En leasingbil hade i enlighet med 
bilregisterkungörelsen avregistrerats av leasetagaren till följd av en nära förestående konkurs. 
Några månader senare önskade ett nytt företag leasa bilen. Företrädaren för den nya lease-
tagaren var också företrädare för konkursbolaget. Bilen hade stått oanvänd hos konkursboet 
under denna tid. Till följd av att konkursboet underlät att insända registreringshandlingar 
till bilregistret kunde någon inregistrering inte ske. På grund härav uppstod en rådighets-
inskränkning. Det ansågs inte visat att leasegivaren kände till rådighetsinskränkningen. Den 
nya leasetagaren kände emellertid till detta. Leasetagren fick svara för att registreringsfrågan 
inte hade diskuterats vid avtalsingåendet. Jfr Hellner J., Hager R. & Persson A.H., Speciell 
avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen (4 u. Stockholm 2006) 148, 245 om 
att regeln om hävningshinder under en skälig tid sedan parten framställt krav på fullgörelse 
enligt 25 § 2 st. och 54 § 3 st. (s.k. Nachfrist) bör gälla även om fullgörelsekravet inte är for-
mulerat som en yttersta fullgörelsefrist och att denna regel också torde gälla vid andra avtal än 
köp. – Jfr Ot.prp. nr. 80 (1986–87), Om ny kjøpslov, s. 70 ang. § 25, 2. ledd: ”Tilleggfristen 
vil kunne settes kortere enn den tid som ville gi hevingsrett etter hovedregelen i første ledd. 
Men regelen skal brukes med sikte på lojal avklaring og ikke kunne misbrukes for å skaffe seg 
hevingsrett ved ubetydelige forsinkelser.”
71 I danska U 1989.486 H hade en spekulant avgett ett anbud på grundval av en annons 
om en lantbruksegendom som var till försäljning. Säljarens advokat accepterade anbudet i 
brev en vecka senare. Egendomen var i dåligt skick och i brevet hade angivits en generell 
egenskapsfriskrivining. Parterna var därefter i löpande kontakt med varandra och advokaten 
arbetade med överlåtelsehandlingarna. 17 dagar efter advokatens brev avbröt spekulanten 
förhandlingarna med åberopande av att accepten var oren. Se vidare Lynge Andersen L. & 
Bo Madsen P., Aftaler og mellemmænd (5. udg. København 2006) 70 f., Lynge Andersen 
L., Aftaleloven (4. udg. København 2005) 59: ”Det følger af dommen, at A ikke på én gang 
kunne undlade at reagere over for B’s advokats brev og samtidig fort sætte den normale kon-
traktsprocedure, skødeskrivningen, med den konsekvens, at A på et tidspunkt kunne vælge at 
afbryde kontraktsproceduren og forlange genforhandling af visse vilkår. Det modsatte resul-
tat ville give alt for store spekulationsmuligheder.” Jfr häremot NJA 1973 s. 175, NJA 1978
s. 147, RH 1996: 154.
72 Så beskrivs konsumentbeställarens plikt enligt 45 § konsumenttjänstlagen, Prop. 
1984/85: 110, Konsumenttjänstlag, s. 321: ”För att den nu berörda regeln skall vara tillämp-
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4.5 Obstruktion vid resolutiva och suspensiva villkor o.d.

Till rättsmissbruken kan också föras underlåtenhet att söka eller att på allvar 
anstränga sig att inhämta erforderligt myndighetstillstånd eller att på annat 
sätt medverka till utverkande av godkännande av tredje man.73 Avtalets 
genomförande kan vara beroende eller underlättas av att den ena eller båda 
parterna ansöker om tillstånd eller medverkar i en process.74 Parterna kanske 
har avtalat om att den ena parten ska ha ansvarsförsäkring som täcker ska-
dorna gentemot motparten och att skadeståndsansvaret ska vara begränsat 
till vad som kan utfås ur försäkringen. Försäkringstagarens bristande med-
verkan i försäkringsbolagets utredning av en skadehändelse drabbar motpar-
ten och strider typiskt mot dennes förutsättningar för att godta den avtalade 
ansvarsbegränsningen. En fastighetsköpare som åberopar ett återgångsvillkor 
som anger att beviljande av hypotekslån utgör en förutsättning för köpet 
måste naturligtvis anstränga sig för att erhålla krediten.75 Det torde inte råda 
någon tvekan om att uppsåtlig underlåtenhet hos en part vars medverkan är 
nödvändig utgör kontraktsbrott. Huruvida ansvar för oaktsam underlåten-
het kan inträda är mera tveksamt.76 Frågan hänger samman med avtal vill-
korade av styrelsens godkännande. Krav på styrelsegodkännande kan ställas 
för avtalsverkan men också för rättshandlingar inom ramen för ett rådande 
rättsförhållande.

4.6 Spekulation vid påföljdsval

Otillåten spekulation kan anses utgöra ett rättsmissbruk. Partsförhandling 
innebär alltid en fördelning av förmåner, belastningar, risker och chanser, 
vilket innebär spekulation. Åtskillig spekulation i den prekontraktuella fasen 

lig krävs det inte att konsumentens medverkan … är en absolut förutsättning för att åstad-
komma det resultat som tjänsten avser. Det är tillräckligt att konsumentens medverkan utgör 
en väsentlig förutsättning för uppdraget.” 
73 Jfr Lando & Beale (2000) 113 f. om åberopande av avtalade formföreskrifter.
74 Jfr Lando O. et al. (eds.), Principles of European Contract Law. Part III (Hague 2003) 
235 (Art. 16: 102, Interference with conditions, Illustration 5), vari ansökan om exportlicens 
anförs som exempel på skyldigheterna enligt Art. 1:201 och 1:202 att handla i enlighet med 
good faith and fair dealing och att samarbeta för att ge avtalet den avsedda effekten.
75 NJA 1973 s. 248. RH 1995: 147. RH 2005: 47: ”En sådan tolkning får dock förutsätta 
… att köparen handlar lojalt i förhållande till säljaren när det gäller att anskaffa lån.”
76 Se dock Votinius (2004) 268: ”Att varje avtalspart har en skyldighet att samarbeta, som 
går långt utöver de uppenbara fall där avtalets fullbordan är beroende av att den ena parten 
anstränger sig för att skaffa myndighetstillstånd eller finansiering, är mot bakgrund av såväl 
lagförarbeten som rättspraxis tydligt.”
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är tillåten, även om den i viss mån begränsas av tillits- och godtrosregler (se 
t.ex. 4 § 2 st., 6 § 2 st. och 9 § avtalslagen)77 och jämkningsmöjligheterna 
enligt 36 § avtalslagen m.fl. skälighetsstadganden.78 En annan fråga är om 
gällande rätt ger utrymme för spekulation på motpartens bekostnad i den 
kontraktuella fasen. 

Generellt får den nordiska doktinen anses ha intagit ståndpunkten att 
ett kontraktuellt spekulationsförbud råder.79 Spekulationsmöjligheter i den 
kontraktuella fasen kan särskilt uppstå vid pris- och kursförändringar.80 En 
part har vanligtvis inte möjlighet att frigöra sig från ett ingånget avtal. Par-
ten kan naturligtvis underlåta att prestera men träffas då i gengäld av någon 
sanktion, vilket sammantaget ändå kan gynna parten (s.k. ”efficient breach”),
jämför avbeställningsrätten i 52 § 2 st. köplagen, 37 § konsumentköplagen 
och 42–44 §§ konsumenttjänstlagen. Vid motpartens väsentliga avtalsbrott 
ligger saken annorlunda till. Parten kan välja att utöva sin hävningsrätt och 
därigenom frigöra sig från sin förpliktelse eller att kräva fullgörelse i någon 
form. Hävningen verkar inte sällan, som vid köp, retroaktivt. Under en viss 

77 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, lag om 
avbetalningsköp m.m. avgivna den 31 jan. 1914 av därtill utsedda kommittérade (Stockholm 
1914) 47 om 4 § 2 st. avtalslagen (förtydliganden tillagda): ”… han [mottagaren av svaret] 
skulle eljest kunna otillbörligen spekulera på dennes [avsändarens] bekostnad”. I förslaget 
s. 50 motiveras 6 § 2 st. avtalslagen av intresset att motverka ”obilliga resultat” och hänvisning 
sker till skälen för reklamationsplikten enligt 4 § 2 st. Obligationsrättskommittén omnämner 
inte spekulation som något skäl för 9 §, utan hänvisar till ”merkantil uppfattning”, s. 60.
NJA 2006 s. 638 med JustR Håstads tillägg (förtydligande tillagt): ”… ändamålet att mot-
verka spekulation, som ligger bakom avtalslagens bestämmelse [6 § 2 st.] …”
78 Ramberg J., Förutsebarhet – ett juridiskt nyckelbegrepp med variationer, i: Festskrift til 
Bernhard Gomard (København 2001) 227 f. ifrågasätter om inte löftesprincipen, jfr 1 §
avtalslagen, ger den obundne alltför stort utrymme för spekulation. Jfr Hagstrøm V., Kunst- 
og antikvitetsauksjoner i rettslig belysning, TfR 1986 s. 480 ff. om säljares ”stödbud” på auk-
tion i spekulationssyfte.
79 Jfr Cervin U., Om passivitet inom civilrätten (Lund 1960) 241 f., Taxell L.E., Avtal och 
rättsskydd (Åbo 1972) 82, 478 samt 146 m.hänv., Pöyhönen J., Sopimusoikeuden järjestelmä 
ja sopimusten sovittelu (Helsinki 1988) 262 f., Bärlund J., Reklamation i konsumentavtal. 
En kontraktsrättslig studie av konsumentens reklamation som en förutsättning för att konsu-
menten skall kunna åberopa näringsidkarens avtalsbrott (Helsingfors 2002) 482 ff. Ramberg 
J., Köplagen, under medverkan av Herre J., (Stockholm 1995) 504 f. om säljarens hävnings-
rätt vid medverkansdröjsmål: ”Hävningsrätten kan vara värdefull för säljaren om varan stigit 
i pris … Det kan knappast ha varit lagstiftarens avsikt att genom hävningsrätten ge säljaren 
en spekulationsmöjlighet …”. 
80 Se t.ex. Hellner J. Rättvisan mellan säljare och köpare i den uniforma köplagen – teknik 
och realitet, i: Ars boni et æqui. Juhlajulkaisu Y.J. Hakulisen 70-vuotispäivänä 21.1.1972 
(Helsinki 1972) 126.
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tid har parten därför möjlighet att betrakta marknadsutvecklingen inför sitt 
beslut i hävningsfrågan. Det är således inte möjligt att helt undvika spekula-
tionsmöjligheterna men det finns en strävan att begränsa dessa.81

4.7 Bulvanskap

Ett typfall av rättsmissbruk är bulvanskap. Bulvanskap har definierats i lagen 
om vissa bulvanförhållanden: ”Denna lag gäller när ett bulvanförhållande 
används för att kringgå ett sådant hinder mot att förvärva eller behålla viss 
egendom eller rättighet som uppställs i” vissa förvärvslagar.82 ”Med ett bul-
vanförhållande avses i lagen att någon (bulvanen) utåt framstår som ägare 
av viss egendom eller innehavare av viss rättighet men i verkligheten inne-
har egendomen eller rättigheten huvudsakligen för annans (huvudmannens) 
räkning.”83 Definitionen har belysts i förarbetena till bulvanlagen. ”Med bul-
van avses i allmänhet någon som utåt uppträder i eget namn men som i själva 
verket endast är ett verktyg för någon annan (huvudmannen). Ordet bulvan 
används som regel endast vid förfaranden som betraktas som illojala på ett 
eller annat sätt. [/] Rättsligt sett har termen bulvan inte någon allmänt godta-
gen innebörd. Gällande rätt innehåller dock vissa regler om bulvanförhållan-
den. … Bulvanbegreppet i de nämnda lagarna konkretiseras främst av att det 
skall vara fråga om ett kringgående av berörd lagstiftning.”84 För bulvanskap 
enligt bulvanlagen krävs sålunda att det ska vara fråga om ett kringgående 
av lag genom att någon handlar i eget namn för annans räkning för att utåt 
framstå som rättighetsinnehavare.85 Lagen har inget kontraktuellt skydds-
ändamål men en dold huvudman anses ändå sakna rätt att kräva skadestånd 
av en fastighetsmäklare för försummelse inom ramen för uppdraget.86

81 Ramberg J. (1995) 314, 504 f., 533. Förslag till lag om köp och byte af lös egendom 
äfvensom till andra därmed sammanhängande författningar afgifna af därtill utsedde kom-
mitterade (Stockholm 1903) 76 ff, 84 ff.
82 I takt med att den s.k. förvärvslagstiftningen minskat har också lagens tillämpningsområde
minskat till att omfatta endast lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. och 
jordförvärvslagen (1979:230).
83 1 § 1 st. och 2 st. lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden.
84 Prop. 1984/85: 111, Lag om vissa bulvanförhållanden, s. 7 f. (styckebrytning markerad).
85 Jfr NJA 1993 s. 324.
86 RH 1994: 122. Jfr Grönfors K., Ställningsfullmakt och bulvanskap (Stockholm 1961) 
276 ff., Kleineman J., ”Dold äganderätt till fastighet [är] inte en äganderätt i vanlig mening …”,
JT 1993–94 s. 360 ff., Dotevall R., Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet 
(Stockholm 1998) 156 ff.
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I fall utanför lagens tillämpningsområde kan man i kontraktuella förhål-
landen tala om bulvanskap när en avtalspart i syfte att kringgå ett avtalsvill-
kor låter någon annan utföra den avtalsstridiga handlingen.87 Förhållandena i 
NJA 1993 s. 188 har kopplingar till rättsmissbruk och ansvarsgenombrott.88

I målet var det fråga om främjande av tredje mans verksamhet som parten i 
avtal åtagit sig att inte utöva själv. En reklambyrå hade åtagit sig att inte bidra 
till marknadsföring av produkter som konkurrerade med uppdragsgivarens 
produkter. Ägaren till reklambyrån startade en annan reklambyrå som anli-
tades av en konkurrent. Den nya reklambyrån, dvs. systerföretaget, förbjöds 
vid vite att fortsätta den motpartsskadliga verksamheten.

Ett allmänt hållet kontraktuellt bulvanstadgande återfinns i jordabal-
kens nyttjanderättskapitel, 7 kap. 31 § jordabalken.89 Bestämmelsen träffar 
främst tillfällen där fastighetsägaren och upplåtaren i maskopi låter upplåta-
rens nyttjanderätt upphöra för att nyttjanderättshavarens rätt ska gå förlorad. 
Enligt stadgandet erfordras, utöver kringgående, intressegemenskap mellan 
fastighetsägaren och upplåtaren.90 Se framför allt NJA 2003 s. 540, där sådan 
intressegemenskap inte längre rådde mellan fastighetsägare och upplåtare. 
Ägarna av ett fastighetsbolag hyrde ut några lägenheter åt sig själva, i syfte 
att deras barn skulle kunna få hyreskontrakten i en framtid. Tolv år senare 

87 Jfr SwedSecs disciplinnämnds beslut 2003: 05, där en ansvarig hos ett bankkontors fond-
verksamhet genom en kunds medverkan till skada för banken genomfört otillåten egenhandel 
i över 700 affärer, bl.a. i strid med arbetsinstruktionerna.
88 Grönfors K., Missbruk av privaträttens regler, JT 1993–94 s. 170 ff. Jfr vidare Grönfors 
K., Avtalsgrundande rättsfakta, (Stockholm 1993) 108 ff.
89 ”Om en fastighetsägare har upplåtit en nyttjanderätt till någon som i sin tur har upplåtit 
arrende eller hyra gäller följande. Om det råder intressegemenskap mellan fastighetsägaren 
och upplåtaren och det med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt kan antas att 
rättsförhållandet utnyttjas för att kringgå någon bestämmelse i lag som är till förmån för en 
nyttjanderättshavare, har arrendatorn och hyresgästen samma rätt i förhållande till fastig-
hetsägaren som de skulle ha haft om fastighetsägaren hade upplåtit deras nyttjanderätt.” Se 
vidare Prop. 1984/85: 111 s. 12, 28.
90 Prop 1984/85: 111 s. 13 f.: ”Jag övergår därefter till frågan hur man skall kunna avgränsa 
de illojala förfaranden som lagregleringen bör rikta sig mot. – – – Uppräkningar … kan enligt 
min mening lätt leda till felaktiga motsatsslut. … Bestämmelsen bör vända sig inte bara mot 
rena bulvanfall där avsikten med andrahandsupplåtelsen redan från början kan antas ha varit 
att kringgå t.ex. besittningsskyddsreglerna. Den bör också avse det fallet att fastighetsägaren 
och förstahandshyresgästen/huvudarrendatorn i ett senare skede försöker att utnyttja det för-
hållandet att andrahandshyresgästen/underarrendatorn inte har något rättsförhållande med 
fastighetsägaren. … En förutsättning för att bestämmelsen skall bli tillämplig bör vara att 
fastighetsägaren och förstahandshyresgästen/huvudarrendatorn kan antas vara i maskopi med 
varandra, dvs. att de har viss intressegemenskap.”
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sålde fastighetsbolaget hyresfastigheten. När den nye fastighetsägaren efter 
förvärvet upptäckte att ägarna av fastighetsbolaget också var hyresgäster, lät 
denne säga upp hyresavtalen. Hovrätten och en minoritet i HD bestående 
av två JustR ansåg intressegemenskapsrekvisitet vara uppfyllt och att det 
ursprungliga kringgåendesyftet skulle ha verkan i den nya ägarsituationen. 
HD:s majoritet var av motsatt uppfattning.91

4.8 Identifikation

Till rättsmissbruken skulle man också kunna föra en parts vägran att ta 
ansvar för närstående tredje mans handlande eller en parts skyldighet att 
identifiera tredje man som är närstående till motparten, där det kan uppfat-
tas rimligt att parten eller motparten identifieras med dessa. Som exempel 
härpå kan nämnas principalansvaret, försäkringstagarens och bostadshyres-
gästens ansvar för hushållsmedlemmar och skadeståndsregleringen i konsu-
menttjänstlagen, vilken medför att skada som drabbar konsumentens närstå-
ende behandlas som konsumentens skador. Identifikationsproblem hänförs i 
tysk rätt till rättsmissbruken men har veterligen inte hävdats i nordisk rätt.92

Möjligen skulle man också kunna föra hit otillbörlig identifikation mellan 
två motparter.93

Utnyttjande av principen om avtalets subjektiva begränsning kan ibland 
uppfattas som rättsmissbruk, när en tredje man förmått en kontraktspart att 
begå avtalsbrott eller när en kontraktspart nonchalerat sin motparts andra 
kontraktspart i lägen där den andra kontraktsparten inte kunnat bevaka sin 
rätt. Till detta problemkomplex kan föras NJA 2005 s. 608, där en konkur-
rent utövade sitt ägarinflytande till att förmå en avtalspart att begå kon-
traktsbrott i konkurrentens intresse. Konkurrenten blev skadeståndsskyldig 
mot motparten. Närliggande är också NJA 1998 s. 520, där en tredje man 

91 Se kommentaren av Holmqvist & Thomsson (2006) 375 f. Se även arrendemålet RH 
1996: 41, där den tidigare intressegemenskapen upphört genom att upplåtaren (ett bolag) 
sålts till en annan koncern. 7 kap. 31 § jordabalken ansågs inte tillämplig eftersom det inte 
kunde ”antas att avtalen tillkommit i illojalt syfte.” Se även NJA 1992 s. 598, RBD 6: 90 och 
RBD 11: 90 med varierande utgång.
92 Jfr RG, Urteil 9.7.1907 – RGZ 66, 289.
93 Jfr NJA 1980 s. 1. En kommun hade som villkor för bygglov avkrävt två exploatörer soli-
dariskt ansvar för byggprojektens fullgörande. Ansvaret hade förenats med vite och eftersom 
det ena projektet inte fullgjorts i tid avsåg kommunen att fullgöra projektet i exploatörernas 
ställe på deras bekostnad. HovR:n och HD fann att det solidariska ansvaret inte kunde göras 
gällande och att dess avkrävande utgjorde lindrigt tvång enligt 29 § avtalslagen.
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som var professionell förvarare (en bank) lämnade ut pantsatt egendom till 
pantsättaren trots att panthavaren denuntierat banken om pantsättningen. 
Något avtalsförhållande förelåg alltså inte mellan banken och panthavaren,94

vilket inte hindrade att banken blev skadeståndsskyldig.

4.9 Rättegångsmissbruk

En parts processobstruktion av olika slag kan uppfattas som rättsmissbruk,95

även som ett avtalsrättsligt sådant. I den mån åtgärderna medfört ökade 
rättegångskostnader torde detta i vart fall kunna leda till att parten får bära 
en större andel av rättegångskostnaderna än annars. Processobstruktion kan 
ske på många olika sätt, t.ex. genom att en part inte låter sig delges, åbero-
par onödig bevisning eller begär editionsföreläggande. Talans väckande för 
att åstadkomma litispendens är svårt att förhindra, eftersom det berör en 
grundläggande rätt till domstolsprövning. Om talan dessutom väcks i annat 
EG-land är också Brysselkonventionens princip om ömsesidigt förtroende 
att beakta.96

94 Jfr förhållandena i finska HD 1988: 13, där en bank som var panthavare åtog sig att 
förvara ett pantsatt, i en fastighet intecknat, skuldebrev också för en sekundärpanthavares räk-
ning och att överlämna skuldebrevet eller substitut endast till sekundärpanthavaren. Banken 
lät förrätta exekutiv auktion på fastigheten utan att meddela sekundärpanthavaren och utan 
att bevaka dennes rätt. Banken blev skadeståndsskyldig på kontraktuell grund. 
95 Om parts processuella missbruk, se Heuman L., I vilken mån bör rättens tolkningsverk-
samhet vara parts- eller domstolsvänlig?, JT 1999–2000 s. 561 f. m.hänv. till rättspraxis och 
doktrin, samt Reldén A. & Nilsson M., Forumshopping, behörighetstvister och parallella 
processer. Om skiljeavtal med undantagsklausuler – särskilt i entreprenadavtal, JT 2007–08 
s. 33 ff. Se även RH 2006: 67 och minoriteten i NJA 2008 s. 85.
96 Se t.ex. EGD dom 2004.04.27, C-159-02, Gregory Paul Turner mot Felix Fareed Ismail 
Grovit, Harada Ltd och Changepoint SA angående motstående skadeståndsanspråk i ett tidi-
gare anställningsförhållande. Den brittiska Employment Tribunal hade funnit att den tidigare 
anställde hade rätt till skadestånd. Den tidigare arbetsgivaren väckte då talan i Spanien, enligt 
vad Court of Appeal fann, i ond tro för att avskräcka arbetstagaren från att vidhålla sin talan 
vid Employment Tribunal. House of Lords begärde förhandsavgörande i frågan om brittisk 
domstol hade möjlighet att förbjuda svarande som hotar att väcka eller vidhålla en talan vid 
domstolarna i en annan konventionsstat då dessa svarande handlar i ond tro (”in bad faith”) 
med avsikt att hindra handläggningen av ett mål som anhängiggjorts vid brittisk domstol. 
EGD uttalade: ”Tolkningsfrågan skall således besvaras på följande sätt. Konventionen skall 
tolkas så, att den utgör hinder för en domstol i en konventionsstat att förbjuda en part i ett 
vid domstolen anhängiggjort mål att väcka eller vidhålla en talan vid en domstol i en annan 
konventionsstat, även då denna part handlar i ond tro med avsikt att hindra handläggningen 
av det redan anhängiggjorda målet.”
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5 Utvecklingen från chikan till rättsmissbruk
5.1 Från chikan till missbruk av rättigheter

Rättsmissbruksförbudet har, närmast som en konsekvens av lojalitetspliktens 
ökade erkännande, utvidgats i förhållande till det snävare chikanbegreppet.97

Chikanförbudet innebar ett förbud att hävda en rättighet antingen i syfte 
att skada annan eller som saknar legitim grund.98 Rättsmissbruksförbudet 
omfattar å sin sida därutöver tillfällen där det visserligen föreligger legitim 
grund för rättighetens utövande men där denna grund inte står i proportion 
till motpartens börda.99 Ett motsvarande utvidgat objektivt begrepp (abuse of 
rights) återfinns i UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts.
Definitionen är däremot något snävare eftersom den knyter proportionali-
tetsbedömningen till den gemensamma partsavsikten.100

Højesteretsavgörandet U 1981.300 H illustrerar tydligt ett samband mel-
lan lojalitetsbrott och rättsmissbruk.101 En markägare, som upplåtit mark åt 
ett bensinbolag för uppförande av en bensinstation, hade erhållit ett pen-
ninglån om DKK 350 000 av bolaget. Till säkerhet för lånet och för even-

97 Hemmo (1996) 333.
98 Se t.ex. Cervin (1960) 240 m.hänv. till förarbeten och doktrin. Undén Ö., Om rättsmiss-
bruk eller s.k. chikan, JFT 1938 s. 11, definierar chikan provisoriskt ”såsom ett uppträdande 
varigenom en person söker utnyttja den formella rättsställning han innehar på ett sätt som 
är ägnat att skada en annan, utan att något legitimt intresse hos honom själv är för handen 
eller rentav i skadegörande syfte”. Emellanåt synes begreppet användas i ännu snävare bety-
delse, endast inrymmande handlande i skadesyfte, SOU 1974: 83 s. 155, Kleineman J., Ren 
förmögenhetsskada. Särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart (Stockholm 1987) 
435, Hemmo (1996) 333, von Post C., Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på 
rent kommersiella förhållanden (Stockholm 1999) 155, Mähönen (2000) 135 m.hänv. och 
Bärlund (2002) 488 not 1330.
99 Evald (2001) 336: ”Retsmisbrug foreligger, når en ret udøves a. udelukkende eller i det 
væsentlige for at skade andre, eller b. i strid med sit formål, eller c. under omstendigheder, 
som betyder, at der er et væsentligt misforhold mellem rettighedsinnehaverens interesse i at 
udøve retten og ulemperne for den forpligtede, og hvis det i disse tillfælde (litra a–c) er uri-
meligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre retten gældende.” Se även Hemmo (1996) 
333, som anger att om en part har litet behov av att vidta en åtgärd, som skadar motparten 
betydligt, kan partens rätt begränsas på grundval av lojalitetskravet, vilket i sig har släktskap 
med chikanförbudet.
100 UPICC (2004) 19: ”It is characterised by a party’s malicious behaviour which occurs for 
instance when a party exercises a right merely to damage the other party or for a purpose other 
than the one for which it had been granted, or when the exercise of a right is disproportionate 
to the originally intended result.”
101 Se närmare kommentar av Bo Madsen P., Lojalitetskrav i kontrakts- og konkurrenceretten, 
UfR 1982.165 ff.
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tuell ersättning till bolaget vid upplåtelsens upphörande intecknades och 
pantsattes annan markägaren tillhörig fastighet till DKK 650 000 genom 
ett ”skadesløsbrev”. Bensinbolaget hävde senare avtalet om markupplåtelse, 
varvid tvist uppstod. Den intecknade fastigheten hade styckats upp i ”ejer-
lejligheder”, vilka markägaren önskade sälja. För att underlätta försäljning 
bad markägaren bensinbolaget relaxera en av ejerlejlighederna, vilket också 
skedde. När markägaren så småningom bad bensinbolaget att relaxera hela 
säkerheten i utbyte mot en annan (minst) lika god säkerhet, bankgaranti, 
vägrades detta med hänvisning till bland annat den pågående tvisten om 
markupplåtelsen. Landsretten fann markägarens talan, oavsett skälet till 
bensinbolagets vägran, sakna grund. Højesteret fann att penninglånet var 
att uppfatta som förskottsbetalning för markupplåtelsen och att detta givits 
försträckningens form för att tillsammans med säkerheten tillförsäkra bolaget 
eventuell rätt till återbetalning avseende markupplåtelsen. Domstolen kon-
staterade att bensinbolagets vägran saknade lojal grund och att denna enbart 
var att hänföra en önskan om att sätta press på markägaren för att uppnå ett 
bättre förhandlingsresultat i parternas kommande uppgörelser i markupp-
låtelsetvisten. Bensinbolaget ålades därför att återlämna det pantsatta skades-
löshetsbrevet mot erhållande av utställd bankgaranti på samma belopp.102

I sökandet efter en ansvarsnorm för den kontraktuella lojalitetspliktens 
vidkommande är avgörandet inte särskilt dramatiskt. Existensen av skadesyf-
te eller obehörig påtryckning i ett kontraktsförhållande, jämför 29 och 31 §§
avtalslagen, torde vanligen innebära lojalitetsbrott. Avgörandet kan däremot 

102 Två andra spektakulära danska fall är U 1987.526 H och U 1987.531 H. Se fr.a. Evald 
(2001) passim, bl.a. 244 ff., 253 ff. Också dessa handlade om bensinbolags handlande mot 
bensinstationsföreståndare. Avtalen föreskrev att föreståndarna skulle återlämna de nedgrävda 
bensintankarna till bolaget efter avtalets upphörande. Villkoren hade konkurrensbegränsande 
motiv. Bolaget saknade annars reellt behov av tankarna och föreståndarna förklarade sig villiga 
att betala lämplig gottgörelse för att överta dessa. Højesteret fann att tankarnas uppgrävande 
skulle orsaka ”betydeligt værdispild” och förklarade att bolaget inte rimligen kunde kräva 
tankarnas utlämnande, ”jfr herved aftalelovens § 36”. – Ett av Evald (2001) 245 f. refererat 
likn. fall är dessutom U 1951.284 H, där minoriteten ansåg överlämnande av arrendators fast 
anbringade egendom vara betingad av att utöva förhandlingspress mot fastighetsägaren. Ett 
ytterligare uppmärksammat danskt fall är U 1985.766 H. Ett försäkringsbolag hade som vill-
kor för en pantbrevsgaranti uppställt kravet att pantbrevet var tingslyst. Så kom aldrig att ske, 
och när panthavaren vände sig mot bolaget och utkrävde garantin vägrade bolaget detta med 
hänsyn till att garantivillkoren inte var uppfyllda. Tingslysningen saknade ostridigt betydelse 
för bolagets riskbedömning. Højesteret fann inte visat att formbristen i väsentlig grad skulle 
åsidosätta bolagets intressen i övrigt och att garantins bortfall skulle medföra en så ”ufor-
holdsmessig virkning” av formbristen att bolagets frigörelse från förpliktelserna vore orimlig.
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beträffande karakteriseringen av handlandet som rättsmissbruk, den svaga 
konnexiteten mellan tvisten och pantavtalet samt framför allt rättsföljden 
uppfattas som mycket långtgående. Rättsmissbruk ansågs föreligga efter-
som handlandet ansågs sakna lojal grund. Denna slutsats synes primärt ha 
dragits av det faktum att panthavaren ur säkerhetssynpunkt inte skulle ha 
kommit i ett sämre, utan (med hänsyn till osäkerheten vid fastighetsvärde-
ring, risken för prisfluktuationer på fastighetsmarknaden och de besvär som 
pantrealisationen är förenad med) snarare bättre läge genom att acceptera 
säkerhetsbytet. Det skäl som befanns ligga bakom handlandet, förhandlings-
påtryckning i en annan tvist, ansågs inte godtagbart ur lojalitetssynpunkt. 
Till rättsmissbruksförbudet kan alltså räknas skyldigheten att acceptera en 
annan motprestation än den avtalade om den objektivt är godtagbar och i 
vart fall inte försätter borgenären i en sämre position genom mottagandet av 
prestationen.103

I norsk och dansk rätt är ett avtalsrättsligt rättsmissbruksförbud erkänt.104 I 
svensk och finsk rätt är uttrycken för ett rättsmissbruksförbud mera ovanliga. 
I finsk rätt synes man sedan en tid ha accepterat ett rättsmissbruksförbud105

men hur långt detta sträcker sig är oklart.106 Även om rättsmissbrukssyn-
punkter gör sig gällande i svensk rätt107 har ett rättsmissbruksförbud hittills 
inte intagit någon framträdande position.108 Kleineman har konstaterat att 
svenska domstolar förefaller ”synnerligen obenägna att utifrån någon form av 
skälighetsbedömning skilja tillåtet från otillåtet”.109 Det är givet att rättsmiss-
brukslärans eventuella framväxt står och faller med att domstolarna då och då 

103 Jfr även skyldighet att acceptera partiell prestation, 43 § 1 st. köplagen. 
104 Evald (2001). Hagstrøm V., Urimelige avtalevilkår, Lov og Rett 1994 s. 163. Nygaard 
(1999) 230 ff. m.hänv. Jfr SOU 1974: 83 s. 155 (förtydligande tillagt): ”Inom det nordiska 
rättsområdet synes ämnet [missbruk av rättighet] vara särskilt uppmärksammat i Norge.”
105 Pöyhönen J., Muuttuva muttumaton sopimusoikeus, Defensor Legis 1996 s. 311 m.hänv. 
till HD 1992: 145. Se även Korhonen P., Om den immaterialrättsliga lojalitetspliktens teore-
tiska grundvalar, JFT 2006 s. 45, 47.
106 Häyhä J., Lojaliteettiperiaate ja sopimusoppi, Defensor Legis 1996 s. 313 ff. Mähönen 
(2000) 135.
107 Se t.ex. Prop. 1975/76: 81, Ändring i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmö-
genhetsrättens område 36 §, s. 43 f.
108 Se t.ex. Bernitz L., Tryckfrihetsförordningen och upphovsrättslagen i kollision. Om upp-
hovsrättsliga yttrandefrihetsbegränsningar och offentlighetsprincipens genomslag, SvJT 2000 
s. 354 f. Jfr Rodhe (1956) 324, som är tveksam till om skadeuppsåtet kan förskjuta gränsen 
mellan det klanderfria och klandervärda.
109 Kleineman (1987) 435.
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tar ställning för att missbruk förelegat.110 På senare tid har detta emellertid 
kommit att ske i högre grad.

Själva uttrycket ”rättsmissbruk” förekommer sällan i rättstillämpning-
en.111 I det senaste seklets överrättspraxis återfinns uttrycket endast i fyra 
publicerade avgöranden.112 Tendensen är emellertid i stigande: NJA 1981
s. 733 (hovrätten),113 AD 1998 nr 125 (AD),114 NJA 2000 s. 667 (JustR 
Håstads tillägg)115 och NJA 2002 s. 244 (HD).116 Därtill leder ett flertal 
avgöranden från de senaste 15 åren tankarna till att rättsmissbruk har beak-
tats i olika avseenden. Ett objektivt utformat rättsmissbruksförbud gäller som 
huvudregel, varmed avses att dolus inte är ett krav, utan culpös avsaknad av 
insikt är tillräckligt. En utvidgning av avtalets subjektiva begränsning har 
accepterats i form av ansvarsgenombrott i klart dolösa fall. Den missbrukade 
rättigheten kan vara grundad på lag, avtal eller icke lagfästa rättsregler.

De typfall som angavs ovan behöver inte uppfattas som uttömmande.117

Ett grundläggande exempel vid sidan av förbudet att åberopa egen avtals-

110 Som Hemmo (1996) 333, 335 konstaterar kan den begränsade tillämpningen av chikan-
förbudet bero på bevissvårigheter (särskilt beträffande skadesyfte) och lojalitetspliktens ökade 
användning.
111 Uttrycket ”missbruk av rätt” har emellertid tidigare förekommit i olika brottsbeteckning-
ar rörande olaga skogsavverkning. Ett antal domar rör därför detta.
112 Se även RÅ 1989 ref. 127 (Skattemyndigheten).
113 ”Regeln om möjlighet att förklara ett servitut förfallet tillkom för att förhindra rättsmiss-
bruk bestående däri att den formellt berättigade skulle kunna kräva servitutets upprätthål-
lande utan att själv ha något legitimt intresse därav och oavsett att det innebure en avsevärd 
uppoffring för den förpliktade.”
114 AD uppfattade arbetsgivarparternas invändning om att arbetstagarsidans begäran om ett 
förändrat lönesättningsvillkor som en invändning om rättsmissbruk. Eftersom arbetsgivar-
parterna inte pekat på några omständigheter rörande syftet med denna begäran godtogs inte 
rättsmissbruksinvändningen.
115 ”De flesta tredjemanspantsättare, som inte har en särskild relation till borgenären, skulle 
– om de tänkte på problemet – anse det vara bäst förenligt med deras intressen att sinsemellan 
överenskomma om regressrätt i proportion till panternas värden för att förekomma ett rätts-
missbruk från borgenärens sida. Lösningen bör därför utgöra utfyllande rätt.”
116 ”Syftet med en on demandgaranti är att beneficientens rätt till betalning inte skall kunna 
fördröjas genom invändningar om dennes rätt enligt det bakomliggande förhållandet. Skulle 
garantierna anses vara obegränsat självständiga, fick beneficienten emellertid en möjlighet att 
skaffa sig betalning också när han uppenbarligen saknar all rätt. Vid sådant rättsmissbruk eller 
vid ’clear cases of fraud’ anses det i exempelvis Tyskland respektive England inte uteslutet att 
beneficientens rätt till betalning skulle bortfalla … Ett motsvarande undantag vid uppenbart 
rättsmissbruk skulle enligt svensk rätt kunna göras med stöd av 36 § avtalslagen.”
117 Jfr t.ex. NJA 1991 s. 682 om en maskopisituation. Jfr även NJA 2007 s. 909, där en 
avtalsbrytande part gjorde en i och för sig välgrundad invändning om otillräcklig reklamation 
men där HD fann att parten hade kunnat efterfråga reklamationens innebörd.
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avvikelse är tolkningsnormen om den gemensamma partsavsiktens företräde, 
eller ”viljedogmen” för att använda Kurt Grönfors snäva bestämning av detta 
uttryck.118 Normens formulering ger det omedelbara intrycket av att vara en 
positivt uttryckt domaradresserad norm, närmast som en hanteringsregel. 
Den kan emellertid också uppfattas som en partsadresserad pliktregel (eller 
rättare förbudsregel), vilket framgår tydligare av normens latinska uttryck, 
falsa demonstrandum non nocet. Denna huvudprincip är huvudsakligen
endast inskränkt gentemot godtroende tredje män, såsom en godtroende 
förvärvare av löpande fordringar,119 vid bankgarantier,120 vid användningen 
av integrationsklausuler och i avtalsreglering präglad av den angloamerikan-
ska principen om four corners of the document.

5.2 Från missbruk av rättighet till missbruk av rätt

Här hävdas att ett rättsmissbruksbegrepp existerar också i svensk rätt. För-
budet sträcker sig längre än till handlande i skadesyfte och till kringgående 
av lag. Det finns heller inga rättssystematiska skäl att begränsa begreppet till 
uppenbara rättsmissbruk, även om det emellanåt kan finnas skäl att begränsa 
den materiella regelns tillämplighet till uppenbara fall.121

Om ett rättsmissbruk anses vara för handen, kan det istället hävdas att 
den utnyttjade rättigheten inte sträckt sig så långt som den nu utnyttjats. 
Det har i så fall inte handlat om missbruk av rätt, eftersom handlandet i 
realiteten inte har täckning hos någon rättighet.122 Begreppet rättsmissbruk 
kan därför beskyllas för att antyda ett absolut rättighetsbegrepp.123

Trots detta existerar det i den nordiska rätten.124 Det handlar i detta 

118 Grönfors (1993) 27, 34.
119 Jfr 1 § 1 st. skuldebrevslagen, som trots huvudprincipen om att en gäldenär svarar för sin 
förskrivning anger att detta inte utgör hinder för gäldenären att göra invändningar om det 
bakomliggande rättsförhållandet, samt 15 och 27 §§.
120 Jfr NJA 1983 s. 332 och NJA 2002 s. 244.
121 Jfr NJA 2002 s. 244, där HD obiter dictum konstaterade att undantag vid uppenbart 
rättsmissbruk av on demand-garantier skulle kunna grundas på 36 § avtalslagen. 
122 Jaluzot (2001) 427 f., 429 citerar Planiol: ”le droit cesse, là où l’abus commence” (rättig-
heten upphör där missbruket börjar). Se även Arnholm (1964) 125 f. och Nygaard N., Retts-
grundlag og standpunkt (Bergen 1999) 231.
123 Knoph R., Hensiktens betydning for grensen mellem rett og urett (Kristiania 1921) 
169 ff.
124 Se bl.a. SOU 1974: 83 s. 155, Bernitz U., Standardavtalsrätt (6 u. Stockholm 1993) 85, 
Heuman L., Bevisbörda och beviskrav i tvistemål (Stockholm 2005) 476. Sæbø (2003) pas-
sim, Evald (2001) passim och Mähönen J., i: Saarnilehto (2000) 135 m.hänv.
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balansskede mer om en inställningsfråga än något annat.125 Den som skyr 
begreppet väljer att bortse från möjligheten att de få uttryckliga stöd som 
finns för den kanske utgör exponenter för ett mera djupgående synsätt, 
medan den som ställer sig bakom idén med ett rättsmissbruksförbud ständigt 
tycker sig skönja idéns inverkan. Det torde emellertid finnas få motståndare 
till chikanförbudet. Den som accepterar existensen av ett förbud mot mera 
uppenbara fall av missbruk men samtidigt motsätter sig ett förbud i mindre 
uppenbara fall kan i vart fall inte förklara sitt ställningstagande med att det i 
de senare fallen har saknats en motsvarande rättighet att överutnyttja.

Det grundläggande problemet med att acceptera rättsmissbruksbegrep-
pet överhuvudtaget är således det faktum att varje rättighet har sina begräns-
ningar. Ett handlande utanför rättigheten innebär därför inte ett missbruk av 
rätt, utan en avsaknad av rätt. Trots detta problem kan man acceptera idén 
med hänsyn till rådande tankemönster om existensen av rättigheter. Där-
emot finns ett större teoretiskt problem med vidgandet av chikanförbudet 
till ett rättsmissbruksförbud. Chikan kan nämligen formuleras mera intrikat 
än enbart som ett handlande i skadesyfte genom att vända på definitionen. 
Chikan kan formuleras som ett handlande som skulle vara godtagbart om 
det inte hade skett i skadesyfte.126 Skadesyftet är enligt denna definition nöd-
vändigt för att det ska uppfattas som en pliktöveträdelse. Det teoretiska pro-
blemet anknyter till rättsstridighetsproblematiken. I ett ex post-perspektiv 
börjar en frihet, en rättighet, där plikten tar slut. Detta innebär att i princip 
varje pliktöverträdelse också skulle kunna uppfattas som ett rättsmissbruk. 
Invändningen mot detta är att det finns en slags osynlig men allmänt accep-
terad gräns mellan det som anses utgöra huvudsak – rätt eller plikt. Proble-
met är emellertid inte så lätt att skaka av sig. I vissa fall ställer man nämligen 
uttryckligen upp en rättighet och en förpliktelse jämsides med varandra. Ett 
exempel är tystnadsplikten och kritikrätten i anställningsförhållanden. Ska 
en överträdelse av tystnadsplikten samtidigt ses som ett rättsmissbruk av kri-
tikrätten? Svaret på frågan i det här fallet blir att kritikrätten egentligen utgör 
en delmängd av den mot envar gällande yttrandefriheten och att den till 
skillnad från tystnadsplikten inte är kontraktuellt grundad. Ett överutnytt-
jande av kritikrätten bör därför inte rättssystematiskt uppfattas som ett rätts-

125 Jfr Thue H.J., Rettsomgåelse i internasjonale saksforhold: Fraus legis, i: Bonus Pater 
Familias. Festskrift til Peter Lødrup 70 år (Oslo 2002) 717 m.hänv. om motsvarande diskus-
sion i Norge beträffande kringgående av lagstiftning.
126 Karlgren (1972) 85 f. Rodhe (1956) 324.
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missbruk. Det är emellertid inte säkert att alla gränsdragningsproblem har 
en lika enkel lösning.127 Särskilt när det är fråga om rättsmissbruk utanför 
avtalsförhållanden måste det handla om ett överutnyttjande av en rättighet 
som kan göras gällande mot envar, t.ex. konkurrensfrihet. Å andra sidan är 
det väl inte heller nödvändigt att begagna sig av rättsmissbruksterminologi 
i dessa fall.

Här ovan har det konstaterats att rättsmissbruksförbudet har uppfattats 
som ett förbud mot att missbruka en rättighet, inte rätten i allmänhet. Det är 
naturligtvis en rättspolitisk bedömning huruvida det ska anses vara otillåtet
att missbruka rättsregler överhuvudtaget. Den nordiska rätten genomsyras 
emellertid i så hög grad av ändamålstänkande att det knappast finns skäl att 
tro att exempelvis förpliktelser får missbrukas, eller snarare deras begräns-
ningar. Sådana kringgåendeförsök kan man i avtalsrätten hantera redan 
genom ordinär avtalstolkning grundad på gemensam vilja eller motpartens 
tillit eller på grundval av partsexterna normer som lojalitetsplikt och skälig-
het eller mera konkreta uttryck för dessa. Det saknas därför anledning att 
begränsa rättsmissbruksbegreppet till missbruk av rättigheter. Rättsföljderna 
av dessa normer är så obestämda och in casu-betonade att någon äkta regel-
konkurrens inte kan uppstå dem emellan.

127 Jfr Lindahl L., Hohfeld Relations and Spielraum for Action, i: Studier i rättsekonomi. 
Festskrift till Ingemar Ståhl (Lund 2005) 121 ff., som utgår från Hohfelds schema över de 
grundläggande rättsliga begreppen rättighet (”right”), privilegium (”privilege”), befogenhet 
(”power”), immunitet (”immunity”). Enligt detta schema är arbetsgivarens rätt till arbetstaga-
rens underlåtenhet att upplysa andra om deras förhållande en rättighet, vilken motsvaras av 
en plikt (”duty”) hos arbetstagaren. Arbetstagarens rätt att kritisera arbetsgivaren är ett privile-
gium och arbetsgivaren har en icke-rättighet (”no-right”) mot arbetstagaren. 


