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Sammanfattning

Denna uppsats behandlar huruvida ogiltighet ifrågakommer när ett avtal ingåtts 

i  strid  med  ett  legalt  förbud.  Uppsatsens  fokus  kommer  att  ligga  på 

förbudsbestämmelserna i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner. 

Frågan  om  ogiltighet  vid  legala  förbud  och  den  eventuella 

ogiltighetsbedömningen har tidigare varit  uppe i  diskussion,  men de senaste 

åren har det varit relativt tyst kring ämnet. I uppsatsen redogörs för rättsläget 

beträffande legala förbud och ogiltighet vid överträdelse av dessa. Därefter görs 

en  bedömning  av  huruvida  avtals  överträdelse  av  förbudsbestämmelserna  i 

lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner är att betraktas som ogiltig. 

I uppsatsen diskuteras även vilka möjligheter och vilka begränsningar som kan 

uppstå vid uppdatering av lagstiftning och praxis på området. Avslutningsvis 

följer en egen teori på hur Sveriges medlemskap i EU i framtiden kan påverka 

den  civilrättsliga  följden  av  att  avtal  ingåtts  i  strid  med  ett  legalt  förbud, 

grundad på internationell nivå.

2



Förkortningar

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på  

förmögenhetsrättens område

ABL Aktiebolagslag (2005:551)

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

cit. citeras som

DiskrL Diskrimineringslag (2008:567)

f. följande sida

ff följande sidor

HD Högsta domstolen

JT Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet

KkrL Konsumentkreditlag (2010:1846)

KKL Konsumentköplag (1990:932)

KkurrL Konkurrenslag (2008:579)

NJA Nytt juridiskt arkiv

NL Norske Lov

Rt Norsk Retstidende

Sanktionslagen Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

TfR Tidskrift för rettsvitenskap

3



Innehållsförteckning
1. Inledning                                                                             6  
1.1. Ämnesbeskrivning                                                             6  
1.1.1. Bakgrund                                                                         6  
1.1.2. Ogiltighetsproblematiken                                               7  
1.2. Syfte och frågeställningar                                                 9  
1.3. Metod                                                                                   9  
1.4. Disposition                                                                          11  
1.5. Avgränsningar                                                                    12  
2. Legala förbud                                                                       13
2.1. Legala förbud                                                                       13
2.2. Legala förbud – dess funktion                                           13
2.3. Skillnaden mellan legala förbud och tvingande lag     14
2.4. Skillnaden mellan legala förbud och förbud meddelad
med stöd av lag                                                                          16
2.5. Vad är förbjudet?                                                                  17
2.6. Det legala förbudets eventuella ändamål och/eller 
skyddsändamål                                                                           18
2.6.1. Allmänna och samhälleliga intressen ävensom 
internationella intressen                                                           19
2.6.1.1. Klassiska skyddsvärden                                              20  
2.6.1.1.1. Skyddet för människors liv och hälsa                   20  
2.6.1.1.2. Nationella skyddsintressen                                     22
2.6.1.2. Moderna skyddsvärden                                               21
2.6.1.2.1. Människors lika värde                                              21
2.6.1.2.2. Människors tillgång till bostad och arbete             22
2.6.1.2.3. Samhällelig effektivitet och konkurrens samt 
prisreglering                                                                               22
2.6.1.2.3.1. EU:s konkurrensregler                                        22
2.6.1.2.3.2. Prisreglering m.m.                                               24
2.6.1.2.4. Miljöskyddet                                                             24
2.6.1.2.5. Internationella skyddsintressen                             25
2.6.2 Tredjemansskyddsintresset                                             25
2.6.3 Partsskyddsintresset                                                        26
3. Ogiltighet och avtal i strid med legala förbud        27
3.1. Gränsdragningen mot ickeavtal                                       27
3.2. Motivkretsar                                                                       27
3.3. Avtalets ogiltighet vid överträdelse av ett legalt
förbud                                                                                         28
3.4. Betydelsen av ond eller god tro                                       31
4. Avtalets ogiltighet vid överträdelse av 
internationella sanktioner                                                   36
4.1. Lagen den 29 maj 1969 (232) om vissa sanktioner 
mot Rhodesia                                                                             36
4.2. Behovet av en ogiltighetsregel                                        38
4.3. Betydelsen av förverkande                                               48 

4



5. Internationella sanktioner                                              50
5.1. Utvecklingen av internationella sanktioner                    50
5.2. Sanktioner inom FN                                                           51
5.3. Sanktioner inom EU                                                          52
5.4. Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner 52
5.5. Syftet med den svenska sanktionslagen                         55
5.6. Sanktioner mot Iran                                                          55
6. Diskussion och slutsatser                                               58
6.1. Är sanktionslagens förbudsbestämmelser att 
betraktas som legala förbud?                                                  58
6.2. Vad är förbjudet?                                                                59
6.3. Ogiltighet eller inte?                                                          60  
6.3.1. Rättstillämpningens bedömning                                    61  
6.3.2. Rättsvetenskapsmännens bedömning                          61
6.3.3. Ogiltighetsbedömningen                                                63
6.3.3.1. Förbudets ändamål och/eller skyddsändamål       62
6.3.3.2. Effektivitetssynpunkten                                              63
6.3.3.3. Vad som parterna emellan framstår som billigt     64 
6.3.3.4. Betydelsen av ond eller god tro                                 65
6.4. Lagstiftningsarbetets brister                                             66
7. Slutord                                                                                   67
8. Källförteckning                                                                   69
8.1. Litteratur                                                                             69
8.2. Tidskrifter                                                                            71
8.3. Offentligt tryck                                                                   71
8.3.1. Propositioner                                                                   71
8.3.2. Statens offentliga utredningar                                      72
8.3.3. Skrivelser                                                                         72
8.4. Författningar                                                                      72
8.5. Rättsfall                                                                              73
8.5.1. Sverige – Avgöranden från Högsta domstolen             73
8.5.2. Norge – Avgöranden från Hoyesterett                          74
8.6. FN                                                                                        74
8.7. EU                                                                                        75
8.8. Övrigt från internet                                                           76

5



1. Inledning

1.1 Ämnesbeskrivning

1.1.1 Bakgrund

Lagstiftningen kring internationella sanktioner har tidvis varit  aktuell genom 

åren,  speciellt  på  sistone,  bland  annat  relaterat  till  Iran  och  Nordkorea.1 I 

december  2006  krävde  Förenta  Nationens  [cit.  FN]  säkerhetsråd  [cit. 

säkerhetsrådet]  i  en  resolution,  1737,2 [cit.  resolution  1737 (2006)]  att  Iran 

skulle suspendera all kärnteknisk verksamhet med anknytning till anrikning och 

upparbetning  samt  allt  arbete  med  anknytning  till  tungvattenprojekt3. 

Resolutionen införde vissa sanktioner mot Iran.4

Eftersom Iran inte, inom utsatt tid, uppfyllde kraven från säkerhetsrådet, antogs 

i mars 2007 liksom i mars 2008 ytterligare resolutioner, 1747 och 1803,5 [cit. 

Resolution 1747 (2007) och Resolution 1803 (2008)] som skärpte och utökade 

sanktionerna  mot  Iran.  Den  9  juni  2010  antogs  den  senaste 

säkerhetsrådsresolutionen, 1929,6 [cit. Resolution 1929 (2010)] mot landet, som 

ytterligare  skärpte  sanktionerna.  Resolutionen  inriktade  sig  främst  på  stärkt 

vapenembargo7 samt åtgärder knutna till det kärn- och missiltekniska området, 

men  öppnade  även  för  åtgärder  mot  energisektorn.  Dessutom  vidgades  de 

riktade  åtgärderna  till  att  också  omfatta  det  Iranska  revolutionsgardet  och 

1 Http://www.isp.se/sa/node.asp?node=941
2 United Nations Security Council Resolution 1737 (2006) – Sanctions Iran over its nuclear  

programme
3 ”Work on all heavy water-related projects, including the construction of a research reactor 

moderated by heavy water”
4 http://www.regeringen.se/sb/d/9364
5 United Nations Security Council Resolution 1747 (2007) – Further sanctions Iran over its  

nucleare programme och United Nations Security Council Resolution 1803 (2008)
6 United Nations Security Council Resolution 1929 (2010) – Sanctions Iran over its nuclear  

programme
7 Beslut om embargo innebär att det internationellt samfundet beslutar om en åtgärd för att 

visa att en regerings handlingar är oacceptabla. Det betyder att handel med landet i fråga 
inte tillåts. Ett vapenembargo kan omfatta alla typer av militär utrustning och därtill knutna 
tjänster eller endast vissa kategorier. Se http://www.regeringen.se/sb/d/9230/a/116514
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transportsektorn8.I samtliga resolutioner9 anges att sanktionerna ska upphävas 

genom beslut i säkerhetsrådet, om Iran uppfyller de krav som säkerhetsrådet 

ställt.10 

Sverige  har  genom  åren  haft  mycket  affärsförbindelser  med  Iran.  Svenska 

företag exporterade till Iran för närmare 4 miljarder kronor under 2009. I juli 

2010 rapporterade Scania att Iran var bolagets åttonde största marknad när det 

gäller omsättning. Försäljningen låg på drygt 1,1 miljarder kronor under första 

halvåret 2010. När det gäller sålda lastbilar kom Iran på femte plats med 1.566 

levererade  fordon.  Det  kan  jämföras  med  att  bolaget  sålde  854  lastbilar  i 

Sverige under samma period. Övriga svenska företag som finns i Iran är bland 

annat Volvo, Ericsson, Tetra Pak och Alfa Laval. Totalt har cirka 100 svenska 

företag någon typ av affärskontakt med Iran.11

1.1.2 Ogiltighetsproblematiken

Frågan om ogiltighet väcktes i Sverige i samband med tillkomsten av lagen 

(1969:232) om vissa sanktioner mot Rhodesia [cit.  Rhodesialagen] och blev 

omdiskuterat  i  förarbetena12 till  denna,  liksom senare i  förarbetena till  lagen 

(1971:176)  om  vissa  internationella  sanktioner.  Diskussion  fördes  huruvida 

Rhodesialagen  var  i  behov av  en  uttrycklig  civilrättslig  ogiltighetsregel  vid 

överträdelse av förbudsbestämmelserna i denna lag.13

I  förordningen (2007:704)  om vissa sanktioner  mot Iran och i  förordningen 

(2011:174) om ändringar i densamma förbjuds två näringsidkare att ingår avtal 

om att, bland annat, direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera 

ett stort antal varor eller sådan teknik som anges i artikel 3.1 rådets förordning 

8 I synnerhet med ett iranskt rederi, Islamic Republic of Iran Shipping Line med många 
dotterbolag.

9 Resolution 1737 (2006), resolution 1747 (2007), resolution 1803 (2008), resolution 1929 
(2010)

10 Http://www.regeringen.se/sb/d/9364
11 Http://www.svd.se/naringsliv/foretag-tvekar-om-export_5079133.svd
12 Prop. 1969/78
13 Prop. 1969/78
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(EU)  nr  961/2010  om  restriktiva  åtgärder  mot  Iran  [cit.  förordning  (EU) 

961/2010].

Lagen  (1996:95)  om  vissa  internationella  sanktioner  [cit.  sanktionslagen] 

innehåller  föreskrifter  om  genomförandet  av  internationella  sanktioner  som 

bland annat har beslutats eller rekommenderats av FN:s säkerhetsråd eller EU.14 

Sanktionslagens  4  och 5  §§  är  förbudsbestämmelser15 (med  sanktionslagens 

förbudsbestämmelser  menas  hädanefter  4  och 5 §§ sanktionslagen om inget 

annat anges) vars civilrättsliga verkningar vid överträdelse av dessa är oklar, 

både  beträffande  avtal  slutna  innan  förbudsbestämmelsens  tillämplighet  och 

efter. Denna oklarhet i kombination med osäkerhet kring avtalets giltighet vid 

överträdelse av ett legalt förbud skapar komplikationer för näringsidkare som 

slutit avtal med varandra.

Vad angår svensk rätt är rättsläget beträffande legala förbud oklart. Sannolikt 

kan  någon  presumtion  för  eller  emot  ogiltighet  inte  uppställas.  Huruvida 

ogiltighet kommer i fråga får enligt uttalande från Högsta domstolen [cit. HD] i 

stället  besvaras  i  varje  uppkommande typfall,  efter  en analys  av syftet  med 

lagregeln,  behovet  av  ogiltighetspåföljd  och  de  olika  konsekvenser  som en 

sådan påföljd kan medföra, t. ex. för godtroende medkontrahenter.16

Den grundläggande studien av Håkan Nial17 [cit. Nial] Om förvärv i strid med  

legala förbud publicerad i TfR 1936, innehåller en bred genomgång av frågor 

av relevans för ämnet.18 Jan Andersson19 [cit. Andersson] byggde vidare på den 

grund  Nial  lade  och  utvecklade  frågorna  ytterligare  i  Legala  förbud  och 

ogiltighet. En teleologisk studie. som publicerades TfR 1999.20 Därefter har det 

varit relativt tyst kring ämnet.

14 1 § sanktionslagen  
15 Se 4 § och 5 § sanktionslagen, som också har retroaktiv verkan (8 § sanktionslagen)
16 NJA 1997 s 93 på s 96
17 Håkan Nial var rättsvetenskapsman, professor i civilrätt och internationell privaträtt vid i 

Stockholm.
18 Nial Håkan, Om förvärv i strid med legala förbud, TfR 1936 s 1-77 [cit. Nial, H., TfR 1936]
19 Jan Andersson är professor i Civilrätt, särskilt associationsrätt, vid Juridiska fakulteten på 

Stockholms universitet.
20 Andersson Jan,  Legala förbud och ogiltighet. En teleologisk studie, TfR 1999 s. 533-752 

[cit. Andersson, J., TfR 1999]
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Torbjörn  Ingvarsson21 [cit.  Ingvarsson]  har  i  sin  senaste  bok22 gjort  en 

framställning om ogiltighet och rättsföljd. Där behandlar han rättsföljderna av 

att ett avtal förklaras ogiltigt. Dock ligger bedömningen om ett avtal är ogiltigt i 

huvudsak  utanför  hans  arbete.  I  boken  utgör  alltså  ogiltigheten  en  ständigt 

underförstådd förutsättning för resonemangen.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i sanktionslagen diskutera och 

problematisera huruvida ogiltighet förekommer när ett avtal ingåtts i strid med 

sanktionslagens förbudsbestämmelser.  Detta kommer att  ske utifrån ett  avtal 

mellan  parter i Sverige och Iran.

För att uppnå ovan beskrivna syfte har jag följande frågeställningar:

- Vad är den civilrättsliga rättsföljden av ett avtal slutet i strid med ett legalt 

förbud?

- Hur ser en ogiltighetsbedömning ut?

- Vad är den civilrättsliga rättsföljden av ett avtal mellan två parter bosatta i 

olika  länder,  när  avtalet  ingåtts  före  det  att  förbudsbestämmelsens  blev 

tillämplig  på  avtalet,  men  avtalet  ändock  står  i  strid  med  sanktionslagens 

förbudsbestämmelser?

1.3 Metod

Den svenska  rättstraditionen genomsyras  av  ett  rättspositivistiskt  perspektiv. 

Rättspositivismen är en deskriptiv rättsteori där lagen studeras utifrån vad lagen 

21 Torbjörn Ingvarsson är universitetslektor i Civilrätt vid Juridiska institutionen på Uppsala 
universitet

22 Ingvarsson, Torbjörn., Ogiltighet och rättsföljd, 2012 [Ingvarsson, T., Ogiltighet och 
rättsföljd]
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är. När studier görs utifrån ett rättspositivistiskt perspektiv utgår man ifrån den 

traditionella  rättskälleläran,  det  vill  säga  lagstiftning,  förarbeten,  praxis  och 

juridisk doktrin.23

I  uppsatsen  har  jag  utgått  ifrån  lagstiftning,  förarbeten,  praxis  och  juridisk 

doktrin samt nationella och enstaka nordiska rättsliga dokument, det vill säga 

utifrån  ett  rättspositivistiskt  perspektiv.  Även  om  uppsatsen  sker  med 

utgångspunkt i rättspositivismen, föreligger inte några hinder mot att normativa 

ställningstaganden i rättstillämpningsfrågor beaktas.24 Det kan till och med vara 

på så vis,  att  det går att  tillföra något  till  den juridiska metoden genom att 

studera lagens effekter.

Uppsatsen  är  en  metalitteratur25,  där  min  metod  är  att  beskriva  vad  andra 

författare  har  skrivit  om  legala  förbud  och  ogiltighet  som  rättsföljd  vid 

överträdelse av lagbudet. En viktig källa är Nials arbete från 1936 om förvärv i 

strid med legala förbud,26 då Nials ändamålssynpunkter har satt spår i svensk 

rättspraxis.

Uppsatsen bygger i  betydande utsträckning på Anderssons publikation27 från 

1999, om legala förbud och ogiltighet. Anderssons framställning är den senaste 

på området och ger en god överblick över rättsläget i fråga om legala förbud. 

Efter Anderssons publikation har inte mycket förändrats avseende legala förbud 

och hans källa är idag en av få.

Min metod kommer bestå i att ta upp Nials arbete för att påminna om dess 

begränsningar samt redogöra för hur andra rättsvetenskapsmän, svenska som 

nordiska,  resonerat  kring  ämnet.  Därefter  kommer  jag  att  knyta  an  Nials 

grundläggande ändamålssynpunkter med ytterligare faktor(er) som enligt min 

uppfattning är av betydelse vid en ogiltighetsbedömning av avtal i strid med 

legala  förbud.  I  slutändan  tillämpas  metoden  på  avtal  slutna  i  strid  med 

23 Wacks, R., Understanding Jurisprundence: An Introduction to Legal Theory, 2012, s 5 ff.
24 Spaak, Torben, Rättspositivsm och juridisk argumentation, Juridisk Tidsskrift nr 3 2005/06 s 

565.
25 Litteratur som direkt eller indirekt refererar till andra litterära verk.
26 Nial, H., TfR 1936 s. 1-77
27 Andersson, J., 1999 s. 533-572
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sanktionslagstiftningens förbudsbestämmelser, för att på så vis komma fram till 

huruvida ogiltighet är en lämplig civilrättslig rättsföljd.

Uppsatsen utgår  från att  parterna uppfyllt  alla  krav för att  avtal  skall  anses 

uppkommet.

1.4 Disposition  

Uppsatsen är  utöver  detta  kapitel,  indelad i  7  kapitel.  I  kapitel  2  behandlas 

legala förbud där det inledningsvis framförs en kort redogörelse för institutet. 

Därefter  förklaras  skillnaden mellan  legala  förbud kontra  tvingande lag och 

förbud meddelad med stöd av lag. Sedan följer en beskrivning av vad ett legalt 

förbud kan förbjuda samt en redogörelse för dess eventuella ändamål och/eller 

skyddsändamål.

I avsnittet om det legala förbudets eventuella ändamål och/eller skyddsändamål 

kommer  en  utförlig  redogörelse  för  hur  man systematiskt  kan  indela  legala 

förbud med utgångspunkt i vilka intressen som uppbär förbudet.

I kapitel 3 utvecklas frågeställningen om huruvida ogiltighet ifrågakommer när 

avtal  slutits  i  strid  med  ett  legalt  förbud.  Avsnittet  redogör  för  olika 

rättsvetenskapsmäns  ställningstagande  kring  ämnet.  Även  svensk  rätt  och 

aktuell rättspraxis från Sverige samt ett relevant rättsfall från Norge skildras.

Kapitel  4  går  specifikt  in  på  avtalets  ogiltighet  vid  överträdelse  av 

internationella  sanktioner.  Först  redogörs  lite  historik  kring  Rhodesialagen. 

Därefter följer en diskussion, vilket uppkom i den proposition28 som föregick 

Rhodesialagen,  mellan  lagrådet  och  föredragande,  kring  behovet  av  en 

ogiltighetsregel.

Kapitel  5  redogör  för  relevanta  internationella  sanktioner  och förbud som i 

dagsläget är aktuella. Kapitlet inleds med en kort beskrivning om utvecklingen 

28 Prop. 1969:78
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i  fråga om internationella  sanktioner.  Därefter  fortsätter  en framställning av 

sanktionerna inom FN och EU samt en beskrivning av sanktionslagen och dess 

syfte.  Kapitlet  avslutas  med  en  redogörelse  för  sanktionerna  mot  Iran.  Två 

parallella  system  av  sanktioner  mot  Iran  tas  upp;  ena  går  tillbaka  på 

resolutioner från FN:s säkerhetsråd och den andra är självständigt bestämd av 

EU29.

I  kapitel  6  sker  återkoppling  till  uppsatsens  frågeställningar  bestående  av 

individuell  analys  och  diskussion.  Inledningsvis  diskuteras  frågan  i  fall 

sanktionslagens förbudsbestämmelser ens är att  betraktas som legala förbud. 

Därefter följer en egen teori på hur Sveriges medlemskap i EU i framtiden kan 

påverka  om  ogiltighet  ifrågakommer  vid  överträdelse  av  ett  internationellt 

beslutat legalt förbud. Därefter görs, i en egen ogiltighetsbedömning, en analys 

på  huruvida  ogiltighet  är  aktuellt  när  ett  avtal  slutits  i  strid  med 

sanktionslagens  förbudsbestämmelser.  Slutligen  förs  en  kort  diskussion  om 

lagstiftningsarbetet.

Uppsatsen avslutas i kapitel 7 med författarens slutord och reflektioner kring 

föregående  kapitel.  I  kapitlet  diskuteras  vilka  möjligheter  och  vilka 

begränsningar som kan uppstå vid en uppdatering av lagstiftning och praxis på 

området. Avslutningsvis framställs ett förslag till tillägg av sanktionslagens 5 §.

1.5 Avgränsningar

För  att  uppsatsen  inte  ska  komma  att  bli  allt  för  omfattande  har  jag  dels 

begränsat de legala förbuden till att gälla dem i sanktionslagen, dels begränsat 

avtalsförhållandet  till  parter  mellan  Iran  och  Sverige.  Avgränsningen  känns 

naturlig eftersom Iran i dagsläget omfattas av internationella sanktioner både 

från  EU  och  FN30.  Vidare  ligger  en  stor  del  av  uppsatsens  fokus  på 

ogiltighetsbedömningen,  det  vill  säga  hur  en  ogiltighetsbedömning  ska  gå 

tillväga när ett avtal strider mot ett legalt förbud och denne saknar en uttrycklig 

ogiltighetsregel.

29 Sanktioner  om  kärnteknik  och  sanktioner  om  mänskliga  rättigheter.  Se  närmare 
http://www.regeringen.se/sb/d/9363

30  Se avsnitt 1.1.1
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2. Legala förbud  

2.1 Legala förbud

Legala förbud är inte något institut som generellt är definierat och reglerat i 

svensk  rätt.  Ett  karakteristiskt  kännetecken  på  att  man  i  fråga  om ett  visst 

lagrum har att göra med ett legalt förbud är att lagrummet i fråga just förbjuder 

något.31

Från legala förbud måste åtskiljas förbud som meddelas av domstol, myndighet 

eller annat beslutsberättigat organ. Termen ”legala” har sålunda den funktionen 

att det avgränsar förbud meddelade i lag från förbud meddelade på andra sätt.32

Ett  legalt  förbud  kommer  till  uttryck  på  olika  sätt  i  lagstiftningen.  Uttryck 

såsom att ”det är förbjudet att”, ”får inte” och ”kan inte” tyder också på att 

frågan är om ett legalt förbud. Förbudskonstruktionen kan dock även komma 

till uttryck på andra vis. Uttryck såsom att ”skall endast ske”, ”får endast ske” 

eller ”kan endast ske” indikerar stundom att ett legalt förbud är för handen.33

2.2 Legala förbud – dess funktion

Institutet  legala  förbud  är  ett  meningsfullt  juridiskt  verktyg,  såväl  av 

pedagogiska som av systematiska skäl. Legala förbud utgör en typ av tvingande 

lagstiftning som systematiskt är av annat slag än sådan lagstiftning som har en 

normerande  eller  utfyllande  funktion.  Likaså  skiljer  den  sig  från  sådan 

lagstiftning som blott  har  en handlingsdirigerande funktion  i  en eller  annan 

riktning. I pedagogiskt hänseende fyller institutet också ett syfte såtillvida att 

31Andersson, J., TfR 1999 s. 535
32Andersson, J., TfR 1999 s. 555-556
33Andersson, J., TfR 1999 s. 540-541
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institutet kan användas för att för tillämparna – såväl jurister som gemene man 

– markera skillnaden mellan olika typer av tvingande lagregler.34

Ett skäl av annat slag som talar för att institutet är meningsfullt, är att då fråga 

inte  är  tvingande  lagstiftning  med  normerande  eller  utfyllande  funktion,  så 

aktualiseras spörsmålet om lagbudet ifråga är att uppfatta som något annat och 

mera än som blott  syftar till  att  påverka människors handlingssätt  i  en eller 

annan riktning. Om så är fallet uppkommer frågan om lagbudet inte endast är 

att betrakta som ett förbud mot ett motsatt handlingssätt utan därtill som ett 

ogiltighetssanktionerat  sådant.  Annorlunda  uttryckt:  Underkänner 

rättsordningen  dessutom  ett  visst  handlingssätt  helt  och  hållet?  Skall 

domstolarna och myndigheter beakta detta ex officio och kan ogiltigheten göras 

gällande av annan än parterna?35

Andersson anser att institutet legala förbud i lagstiftningsarbetet och därefter 

kan fylla den funktionen, att det på ett tydligare sätt än vad som hittills i vart 

fall i svensk rätt har varit fallet görs klart vad som egentligen är funktionen med 

ett visst eller vissa lagbud. Som en tumregel för lagstiftaren bör gälla att om 

ifrågavarande lagbud inte skall fylla en normerande eller utfyllande funktion så 

bör det klargöras om det reglerade området skall vara helt undantaget parternas 

dispositionsfrihet med en ogiltighetspåföljd eller om handlingssättet skall vara 

förbjudet  men inte  mer  eller  om lagstiftaren  skall  nöja  sig  med att  försöka 

förmå människor att handla i en viss riktning utan att för den skull lagstiftaren 

(i vart fall vid ifrågavarande tidpunkt) anser det lämpligt att direkt förbjuda det 

icke önskvärda handlingssättet.36

2.3 Skillnaden  mellan  legala  förbud 

och tvingande lag

Legala förbud är en särskild typ av tvingande lagstiftning. Skillnaden mellan 

legala förbud och tvingande lag i allmänhet är att legala förbud regelmässigt 

34 Andersson, J., TfR 1999 s. 543
35 Andersson, J., TfR 1999 s. 543
36 Andersson, J., TfR 1999 s. 543
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förbjuder  något.37 Själva  förbudskonstruktionen  är  det  centrala,  och  då  ofta 

istället för den normerande eller utfyllande funktion som tvingande lagstiftning 

i  allmänhet  har.  Förbudskonstruktionen  tar  sikte  på  att  avtalet  eller  eljest 

rättshandlingen  till  sitt  innehåll  eller  resultat  är  otillåten/t.38 

Det  är  inte  möjligt  att  med  exakthet  skilja  mellan  tvingande  lagstiftning  i 

allmänhet och legala förbud.39 Typiskt för tvingande (preseptorisk) lagstiftning 

synes vara att lagstiftningens ändamål är av starkare slag – exempelvis omsorg 

om svagare part, tredje man, samhälleliga intressen etc. - och därför inte skall 

kunna disponeras av parterna.40 Legala förbud motsvarar i denna del tvingande 

lag i allmänhet.41

Man kan fråga sig om legalt förbud i själva verket är en onödig omskrivning av 

något  så  enkelt  som tvingande  lagregler  med  ogiltighetsverkan?  Andersson 

beskriver  att  om  och  i  den  utsträckning  tvingande  lag  är 

ogiltighetssanktionerad,  dvs.  om  avtal  eller  annan  rättshandling  till  sitt  

innehåll eller resultat är otillåten och ogiltighet uttryckligen föreskrivs eller får 

anses  gälla  vid  överträdelse,  ligger  det  närmast  till  hands  att  betrakta  den 

aktuella lagparagrafen som ett legalt förbud.42

När ett förbud uppställts i lag ligger det nära till hands att anta förbudet skall ha 

någon form av sanktion, eftersom lagstiftaren kan förmodas ha velat uttrycka 

något mer än bara en from förhoppning om att  förbudet skall  efterlevas.43 I 

romanistiken  delas  de  romerskrättsliga  lagarna  in  i  leges  imperfectae,  leges  

minus  quam  perfectae  och  leges  perfectae.44 Något  förenklat  är  leges 

imperfectae sådana lagar som uppställde ett förbud, men där inga sanktioner 

var  knutna  till  överträdelse  av  förbudet  och  leges  minus  quam imperfectae 

sådana där visserligen straffrättsliga följder var knutna till överträdelsen, men 

37 Andersson, J., TfR 1999 s. 540
38 Andersson, J., TfR 1999 s. 539-540
39 Andersson, J., TfR 1999 s. 543
40 Jfr. Grönfors K., i Festskrift till Nial, Några synpunkter på tvingande rättsregler i civilrätten,  

1966, s 210. Jfr Malmberg J., Anställningsavtalet, Om anställningsförhållandets individuella 
reglering, 1997, s 82 ff.

41 Andersson, J., TfR 1999 s. 539
42 Andersson, J., TfR 1999 s. 540-541
43 Nial, H. TfR 1936 s.8
44 Se bland andra  Kaser  Über Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte im Römischen 

Recht, Wien 1977, s 7 och Zimmermann Law of Obligations, Oxford 1996, s 697-701.
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där  avtalet  som  sådant  hade  fortsatt  giltighet.  Endast  leges  perfectae  hade 

verkan att själva avtalet blev ogiltigt. Denna indelning har haft stor betydelse 

för den historiska utvecklingen av läran om avtal i strid med legala förbud och i 

flera kontinentala rättssystem är uppdelningen lagfäst.45 I viss mån har den även 

influerat synen på legala förbud i de nordiska rättssystemen. Här är den svenska 

rättsordningen, liksom övriga nordiska, fången i historiskt nedärvda former och 

tankebanor.46

Med denna utgångspunkt blir resultatet att tvingande lag i allmänhet och legala 

förbud kan indelas i fyra olika typer.

1. Tvingande lagstiftning med normerande eller utfyllande funktioner

2. Ogiltighetssanktionerad  tvingande lag.  Sådana lagregler  bör  betraktas 

som legala förbud.

3. Tvingande lag som i ett eller annat avseende förbjuder något, men där 

ogiltighetssanktion  saknas  och ej  heller  kan anses  följa  av lagbudets 

ändamål jämte övriga omständigheter. Denna typ av tvingande lagbud 

tillhör också typen legala förbud.

4. Tvingande lagstiftning,  som i och för sig inte förbjuder något och ej 

heller fyller en normerande eller utfyllande funktion. Närmast till hands 

är att uppfatta denna typ av lagbud som blott syftande till att påverka 

människors handlingssätt i en eller annan riktning utan att för den skull 

ett  handlingssätt  i  motsatt  riktning  är  explicit  förbjudet.47

2.4 Skillnaden mellan legala förbud 

och förbud meddelad med stöd av lag

En principiell  skillnad mellan legala förbud och förbud som meddelats  med 

stöd av  lag är – uppenbarligen – att de senare inte utgör legala förbud i verklig 

45 I fransk rätt stadgas sådan ogiltighet i Code Civil art. 1131. I 134 § BGB stadgas att ett avtal 
som står i  strid med ett legalt förbud är ogiltigt.  Till denna huvudregel fogas emellertid 
omedelbart  undantaget,  att avtalet ändå är giltigt  om annan avsikt framgår av lagen. Se 
vidare Seiler Über verbotswidrige Rechtsgeschäfte (134 § BGB) i Fs Martens Berlin 1987, s 
719-732.

46 Ingvarsson, T., Ogiltighet och rättsföljd, s 38
47 Andersson, J., TfR 1999 s. 542-543
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mening. Enligt Andersson uppvisar legala förbud och förbud som meddelats 

med stöd av  lag så pass  många likheter  med varandra,  och  då inte  minst  i 

funktionellt hänseende, att de kan och bör behandlas i ett sammanhang, och vad 

som anförts om förbud av det senare taget även är relevant i fråga om förbud av 

förra slaget. Till synes har detta också varit den förhärskande uppfattningen i 

lagstiftningsarbetet.48

2.5 Vad är förbjudet?

Inte sällan är ett legalt förbud konstruerat så att det förbjuder ett visst, närmare 

kvalificerat, rättssubjekt att företa en viss typ av rättshandling gentemot ett viss 

adressat.  Vissa  legala  förbud  förbjuder  i  och  för  sig  inte  en  viss  typ  av 

rättshandling  utan  förbjuder  vissa  i  rättshandlingen,  exempelvis  ett  avtal, 

förekommande villkor eller annat (t. ex. prestation eller motprestation av visst 

slag eller i viss form).49

Förbud  som  endast  tar  sikte  på  avtal  eller  avtalsvillkor  samt  andra 

rättshandlingar  med  ett  visst  innehåll  är  inte  ovanliga.  Förbudstypen  kan 

betecknas som innehållsförbud. Ett belysande exempel på denna typ av legala 

förbud  är  förbudet  mot  viss  avräkning  i  31  §  konsumentkreditlagen 

(2010:1846) [cit. KkrL].50

Inte  alla  legala  förbud  förbjuder  emellertid  rättshandling,  eventuellt  med 

avseende på viss egendom eller visst avtalsvillkor etc. Vissa legala förbud tar 

snarare, eller i varje fall i lika hög grad som själva rättshandlingen, sikte på ett  

visst  syfte,  visst  beteende  en  viss  effekt  etc.  av  eller  i  samband  med  en 

rättshandling.  Särskilt  framträdande  är  detta  drag  med  avseende  på 

diskrimineringslagen (2008:567) [cit. DiskrL].51

48 Andersson, J., TfR 1999 s. 563
49 Andersson, J., TfR 1999 s. 566
50 Andersson, J., TfR 1999 s. 582
51 Andersson, J., TfR 1999 s. 567
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Två  typer  av  legala  förbud  som åtminstone  historiskt  sätt  har  ansetts  vara 

särpräglade  är  förbud  mot  förvärv  av  viss  egendom respektive  förbud  mot 

avyttring av viss egendom; s.k. förvärvs- och föryttringsförbud.52 Vad angår s.k. 

förvärvsförbud kännetecknas dessa av att ett visst subjekt inte äger förvärva en 

viss typ av egendom under vissa mer eller mindre preciserade förutsättningar. 

Den  kanske  mest  berömda  förvärvsförbudet,  också  betraktat  som ett  legalt 

förbud,  utgörs  av  bestämmelsen  i  2005  års  aktiebolagslag  (2005:551)  [cit. 

ABL] 19 kap. 1 §  om förbud för aktiebolag att förvärva egna aktier.53

Föryttringsförbud,  eller  med  en  modernare  terminologi  avyttringsförbud,  är 

svårare att  hitta i  svensk lagstiftning.  Det kanske tydligaste exemplet,  vilket 

tidigare  var  (delvis)  lagfäst  och  som  numera  anses  gälla  som  en  allmän 

rättsgrundsats, är förbudet mot att en arbetstagare överlåter, pantförskriver eller 

eljest förfogar över lön som ännu inte har förfallit till betalning.54 Förbudet är i 

princip ovillkorligt och rättsföljden ogiltighet.55

I det föregående har utmönstrats en viss typ av förbud och karakteriserat dessa 

som typrättshandlingsförbud. Med typrättshandlingsförbud avses ett förbud mot 

att företa en viss typ av, eller vissa typer av, rättshandlingar. Kännetecknade för 

denna förbudstyp är de utgår från vilken typ av rättshandling det är fråga om 

och inte, som är fallet i fråga om förvärvs- och föryttringsförbud, vem som är 

förbudets adressat. Begränsningen till viss typ av rättshandling kan ses som en 

kvalitativ begränsning med avseende på förbudets tillämplighet.56

En helt  annan  typ  av  legala  förbud är  sådana  som tar  sikte  på  syftet  eller 

effekten av ett visst avtal eller rättshandling. Denna typ av legala förbud kan 

betecknas som syfte- eller effektförbud. Ett tydligt exempel på ett kombinerat 

syftes- och effektförbud finns i konkurrenslagen (2008:579) [cit. KkurrL].57

52 Andersson, J., TfR 1999 s. 568
53 Andersson, J., TfR 1999 s. 573
54 Se 67 § 1877 års utsökningslag
55 Se härom bl.a. NJA 1913 s 496; Nial H., TfR 1936 s 1ff på s 73 ff och modern litteratur bl.a.  

Löntagarrätt, Schmidt F., 1994, s 326 f.
56 Andersson, J., TfR 1999 s. 580
57 Andersson, J., TfR 1999 s. 583
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Som en speciell typ av legala förbud brukar omnämnas s.k. offentligrättsliga 

förbud. Ett offentligrättsligt förbud synes närmast kunna beskrivas som ett i lag 

stadgat  förbud  som  riktar  sig  mot  fysisk  eller  juridisk  person  och  vilket 

förbjuder  en  viss  rättshandling  eller  annan  åtgärd  samt  återfinns  i 

offentligrättslig  lagstiftning.  Stundom  torde  denna  typ  av  förbud  kunna 

betraktas som blott s.k. ordningsföreskrifter.58

2.6 Det legala förbudets eventuella 

ändamål och/eller skyddsändamål

Med  legala  förbud  avses  ett  förbud  som,  i  enlighet  med  tidigare  avsnitt 

beskrivet, förbjuder något. Istället för att utgå från vad som är förbjudet kan 

man systematisera legala förbud med utgångspunkt i frågan vilka intressen som 

uppbär  förbudet,  dvs.  vilka  skyddsändamål  och/eller  ändamål  som 

ifrågavarande lagrum har. 59

Legala förbud kan uppbäras av olika skyddsändamål och/eller ändamål, vilka 

kan  vara  hänförliga  till  ett  allmänt  eller  samhälleligt  intresse  ävensom 

internationellt intresse, flera tredjemanskollektiv, visst tredjemanskollektiv, viss 

tredje  man,  avtalskontrahenterna  och/eller  endera  avtalskontrahenterna. 

Framställningen i det följande bygger på denna distinktion.60

2.6.1 Allmänna och samhälleliga intressen 

ävensom internationella intressen

Vad angår den första kategorin av legala förbud, dvs. sådana som uppbärs av 

allmänna  eller  samhälleliga  intressen,  står  det  klart  att  dessa  på  grund  av 

ändamålets karaktär i regel är sanktionerade med straff, skadestånd och/eller 

ogiltighet (eventuellt också andra sanktioner såsom förverkande). Det eller de 

58 Andersson, J., TfR 1999 s. 592
59 Andersson, J., TfR 1999 s. 595
60 Andersson, J., TfR 1999 s. 595
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allmänna eller samhälleliga ändamålssynpunkter som motiverar förbudet är av 

sådan  styrka  att  en  kännbar  sanktion  är  nödvändig.  De  allmänna  eller 

samhälleliga ändamålssynpunkter som motiverar legala förbud kan vara av vitt 

skilda slag.61

2.6.1.1 Klassiska skyddsvärden

I äldre lagstiftning synes främst omsorgen om människors liv och hälsa jämte 

det – i vid mening – nationella oberoendet legat till grund för förbudsregler i 

lag. Ett annat område var regler om spel och dobbel. Förbudsregler på detta 

området62 kan  dock  kopplas  samman  med  allmänna  rättsgrundsatser.  Enligt 

allmänna rättsgrundsatser gäller som bekant att ett avtal är ogiltigt om det har 

ett omoraliskt syfte.63

2.6.1.1.1 Skyddet för människors liv och hälsa

Traditionellt synes legala förbud vara vanligt förekommande i frågor som rör 

människors  liv  och  hälsa  och  där  syftet  med  förbuden  just  är  att  skydda 

människors liv och hälsa.64

Vad angår ogiltighetsfrågan förefaller lagstiftningen i Sverige i fråga om denna 

typ av legala förbud regelmässigt utgå från att det avtal eller de rättshandlingar 

som företagits är giltiga. Ogiltighet synes alltså inte komma i fråga.65 Istället är 

det regelmässigt straffansvar och förverkande som aktualiseras.66

61 Andersson, J., TfR 1999 s. 596
62 Se te.x. 9 och 35 §§ lotterilagen (1994:1000) och jfr 3 § lag (1982:636) om anordnande av 

visst automatspel.
63 Andersson, J., TfR s. 596
64 Andersson, J., TfR 1999 s. 597
65 Jfr. Nial H., TfR 1936 s 1 ff på s 5, särskilt not 2 (slutet). En annan sak är att ett avtal som 

strider mot dylika föreskrifter med all sannolikhet inte kan genomdrivas på rättslig väg. Jfr. 
NJA 1992 s 299 och 1997 s 93.

66 Andersson, J., TfR 1999 s. 597
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2.6.1.1.2 Nationella skyddsintressen

Ett annat område, där lagstiftningen funnits sedan 1800-talet, rör fast egendom 

m.m.  Under  lång  tid  ansågs  det  nationella  intresset  kräva  skydd  mot  att 

utlänningar köpte upp naturtillgångar och annan egendom i landet, som istället 

ansågs böra förbehållas svenska rättssubjekt. Syftet var helt enkelt att skydda 

landets mest värdefulla tillgångar mot utländsk exploatering.67

Rättsföljden av överträdelse av respektive lag var i princip ogiltighet (se bl. a. 

11 och 13 §§ Lag (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. 

respektive 7 §  Lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.). Lagen 

(1975:1132)  om  förvärv  av  hyresfastighet  fastighet  m.m.  har  ersatts  av 

tillståndslagen (1975:1132). I och med EES-avtalet, och EU-medlemsskapet, är 

lagstiftningen rörande utländska förvärv av svenska företag upphävd.68

Fortfarande existerar viss skyddslagstiftning som exempelvis Lag (1992:1300) 

om krigsmateriel  och förordning (1992:1303) om krigsmateriel.  Lagstiftning 

kring förvärv av jordbruksfastigheter har anslutits med ogiltighet69. Förvärvet är 

ogiltigt om inte ansökan om förvärvstillstånd görs inom föreskriven tid och på 

föreskrivet sätt eller om förvärvstillstånd vägras.70

Ovanstående genomgång av vad som får betraktas som historiskt sett typiska 

legala förbud visar att nationella intressen har getts en stark genomslagskraft. 

Avtal  har  ansetts  ogiltiga,  om  inte  vissa  förutsättningar  varit  uppfyllda. 

Generellt sett synes strafflagstiftningen inte ha ansetts tillräckligt. Ogiltigheten 

garanterar,  så  långt  det  låter  sig  göras  i  lagstiftning,  att  dess  ändamål  blir 

förverkligade.71

67 Andersson, J., TfR 1999 s. 598
68 Andersson, J., TfR 1999 s. 598- 602
69 Se 11 § Jordförvärvslag (1979:230)
70 Andersson, J., TfR 1999 s. 598- 602
71 Andersson, J., TfR 1999 s. 598- 602
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2.6.1.2 Moderna skyddsvärden

Av intresse  är  härvidlag  särskilt  principen  om människors  lika  värde  jämte 

lagstiftning  om  internationella  sanktioner.  Vidare  har  synpunkter  som  en 

effektiv  konkurrens  fått  allt  större  genomslagskraft  och  detsamma  gäller 

lagstiftning av social karaktär rörande arbete och bostad.

2.6.1.2.1 Människors lika värde

En underkategori  som särskilt  förtjänar  omnämnas  är  sålunda legala  förbud 

som grundar sig på vikten av att samhället garanterar människors lika värde och 

där syftet  är att  tillgodose detta.  Ett  typexempel på regelverk som har detta 

syfte är DiskrL.72

Enligt  1  §  2008 års  diskrimineringslag  har  lagen till  ändamål  att  motverka 

diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter för alla. 

Vid utformningen av 2008 års lagstiftning anpassades lagstiftningen till artikel 

3.2  likabehandlingsdirektivet73,  artikel  14  i  direktivet  mot  etnisk 

diskriminering74 och  artikel  16  i  arbetslivsdirektivet75.  Direktiven   anger  att 

bestämmelser  som  strider  mot  principen  om  likabehandling  i  avtal  inom 

arbetslivet kan förklaras ogiltiga.76

Skadestånd hade enligt förarbetena till  den nu upphävda lag (1994:134) mot 

etnisk diskriminering en reparativ funktion. Ogiltighetsregeln sades – däremot 

– kunna ha en ”vidare innebörd”. Den går att använda såväl för att markera att 

det är fråga om tvingande rätt som för att faktiskt korrigera en diskriminerande 

72 Inte minst i förarbetena till lagen erinras om den ”den grundläggande principen om 
människors lika värde”. Se prop. 2007/08:95 s 79.

73 Rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 
76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga 
om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor

74 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung

75 Rådets direktiv  2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling

76   Prop. 2007/08:95 sida 411
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behandling.77 Ogiltighetsregeln ansåg man effektiv och rimlig vilket fortsatte att 

gälla i 2008 års diskrimineringslag.78

2.6.1.2.2 Människors tillgång till bostad och 

arbete

Andra ändamål som känns igen i förbudslagstiftningen rör önskvärdheten att 

skydda  bostadssökande  och  därmed  ytterst  –  i  någon  mening  –  garantera 

enskilda tillgång till bostad.79

2.6.1.2.3 Samhällelig effektivitet och 

konkurrens samt prisreglering

Konkurrensrätten är ett rättsområde av intresse på grund av att det innehåller ett 

flertal  legala  förbud  och  är  förestavat  av  tungt  vägande  samhälleliga 

ändamålsskäl. De grundläggande bestämmelserna i ämnet återfinns i artiklarna 

101 och 103 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [cit. EUF] men 

också i bland annat i 2 kap. 1 §, 2 kap. 7 §, 4 kap. 1 §  KkurrL.80

2.6.1.2.3.1 EU:s konkurrensregler

Konkurrensreglerna inom EU gäller som svensk lag parallellt med den svenska 

konkurrenslagstiftningen81.  En  förutsättning  för  att  reglerna  ska  gälla  är  att 

handeln mellan Sverige och minst ett annat medlemsland kan påverkas. Avtal 

mellan företag som enbart berör svenska företag, till exempel avtal som gäller 

77Prop. 1993/94:101 s 69
78Prop. 2007/08:95 sida 417
79Andersson, J., TfR 1999 s. 615
80Andersson, J., TfR 1999 s. 626
81 Se exempelvis 1 kap. 3 § KkurrL
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import,  kan  också  påverka  samhandeln,  och  ska  då  prövas  enligt  EU:s 

konkurrensregler.

EU:s konkurrensregler innehåller två förbud – ett mot konkurrensbegränsande 

avtal82 och  ett  mot  missbruk  av  dominerande  ställning83.  Det  finns  också 

särskilda  bestämmelser  för  prövning  av  företagskoncentrationer.  Avtal  eller 

beslut som strider mot EU:s konkurrensregler är ogiltiga.84

Ett huvudändamål med EU:s konkurrensregler brukar i linje med preamblens 

text beskrivas som konkurrensfrämjande.85 Ett annat huvudändamål med EU:s 

konkurrensregler  är  främjandet  av  integrationen,  som även kan ses  som ett 

övergripande  ändamål.86 Andra  ändamål  som  synes  kunna  identifieras  är 

konkurrensreglernas preventiva och reparativa och/eller korrigerande funktion, 

om och såvida sanktionerna medtas i bedömningen.87

2.6.1.2.3.2 Prisreglering m.m.

I  Sverige  upphävdes  den  allmänna  prisregleringslag  (1956:236)  1956. 

Prisregleringslagen  (1989:978)  [cit.  Prisregleringslagen]  är  en  rest  från  den 

tiden och är avsedd att i första hand tillämpas om Sverige kommer i krig eller 

om krigsfara föreligger (se 6-7 §§). Den kan också tillämpas om det av annan 

orsak än krig och krigsfara finns risk för en allvarlig prisstegring inom landet 

på en eller flera viktiga varor eller tjänster (8§).

2.6.1.2.4 Miljöskyddet
Ett rättsområde som vid tiden för Nials uppsats i likhet med konkurrensrätten 

knappt  existerade  är  miljörätten;  därmed  inte  sagt  att  föreskrifter  av 

82 Artikel 101 EUF
83 Artikel 102 EUF
84 Http://www.kkv.se/t/page____300.aspx
85 Se bl.a. Wahl N., Konkurrensförhållanden, Om förhållandet mellan Egs konkurrensrätt och 

nationell konkurrensrätt, 1994, s 60 ff
86 Wahl N., Konkurrensförhållanden, s 60 f
87Andersson, J., TfR 1999 s. 628
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miljörättslig ”karaktär” saknades.88 Sedan Nials tid har exempelvis miljöbalken 

(1998:808) [cit. MB] införts att gälla. Straffbestämmelserna i miljöbalken finns 

i form av straffansvar och miljösanktionsavgifter. Miljöbalken innehåller en rik 

flora  av  både  offentligrättsliga  och civilrättsliga  regler  där  legala  förbud på 

området har  skyddsintressen av olika slag.

2.6.1.2.5 Internationella skyddsintressen

Av betydande intresse med avseende på s.k. legala förbud har lagstiftningen 

rörande olika typer av internationella sanktioner varit. Spörsmålet om ogiltighet 

eller ej väcktes i Sverige i samband med tillkomsten av Rhodesialagen och blev 

omdiskuterat  i  förarbetena  till  denna  liksom  senare  i  förarbetena  till  lagen 

(1971:176) om vissa internationella sanktioner. Däremot förefaller det som om 

ogiltighetsproblematiken inte ansågs utgöra något problem vid tillkomsten av 

den nuvarande sanktionslagen.89

Emellertid är  denna nyss nämnda lagstiftningen inte  den första i  ämnet  och 

ogiltighetsproblematiken har  tidigare – i  tiden före FN – varit  aktuell.90 Jag 

återkommer till hithörande frågor längre fram.

2.6.2 Tredjemansskyddsintresset

Förbudsstadganden som har till ändamål att skydda tredje man generellt – alltså 

flera  olika  tredjemanskollektiv  –  tillhör  inte  i  kvantitativt  hänseende  den 

vanligaste förbudstypen. De bästa exempel på legala förbud av hithörande slag 

går sannolikt att finna i aktiebolagsrätten. I litteraturen är det vanligt att man 

beskriver lagrum såsom 19 kap. 1§, 19 kap. 3 §, 17 kap. 3 § och 21 kap. 1 § 

ABL  som  ”borgenärsskyddsregler”.  Dessa  regler  syftar  till  att  skydda 

88Andersson, J., TfR 1999 s. 663
89 Andersson, J., TfR 1999 s. 664
90 Andersson, J., TfR 1999 s. 665

25



tredjemanskollektivet,  närmare  bestämt  bolagets  borgenärer  som  kollektivt 

betraktat.91

2.6.3 Partsskyddsintresset

Rättsregler  som  är  uppställda  av  hänsyn  till  båda  avtalskontrahenterna  är 

betydligt svårare att hitta i lagstiftning än sådana som är uppställda till skydd 

för  endera  avtalskontrahenten.  De  bästa  exemplen  är  sådana  lagbud  som 

förbjuder något av hänsyn till skyddet för människors liv eller hälsa och vilka 

samtidigt – mer eller mindre – är uppställda till skydd för kontrahenterna.

De  måhända  vanligaste  ändamålet  som  förbudsbestämmelser  i  lag  skall 

tillgodose är  skyddet  för endera kontrahenten.  Ändamålet  att  skydda endera 

kontrahenten  kan  t.  ex.  bero  på  konsumenthänsyn,  omsorg  om  mindre 

näringsidkare eller rentav rättviseöverväganden.92

91 Andersson, J., TfR 1999 s. 680-681.
92 Andersson, J., TfR 1999 s. 684
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3. Ogiltighet och avtal i 

strid met legala förbud  

3.1 Gränsdragningen mot ickeavtal 

Ogiltighet förutsätter att avtalet, med bortseende från ogiltighetsgrunden, finns. 

Det  är  därför  oegentligt  att  tala  om att  ett  avtal  är  ogiltigt,  när det  i  själva 

verket inte uppkommit.93 Gränsdragningen är inte alltid självklar. Den som är 

satt att bedöma huruvida avtalet är ogiltigt, skall alltså börja med att avgöra 

huruvida avtal slutits. Detta kan omfatta en tolkning av rättshandlingarna och 

även utfyllnad. Först efter dessa steg skulle alltså ogiltighetsreglerna ta vid.94

3.2 Motivkretsar

Regler om ogiltighet är ofta av det slaget, att ogiltighetssanktionen kan, som 

tidigare förklarat, motiveras både ur ett partsperspektiv och ur ett samhälleligt 

perspektiv.  Exempelvis skyddar reglerna om ogiltighet vid råntvång, svikligt 

förledande och ocker i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens  område95 [cit.  Avtalslagen]  givetvis  individen,  men 

beteendena  är  även  oönskade  ur  ett  samhälleligt  perspektiv.  Sanktionen 

ogiltighet  motiveras  av  samhällets  uppfattning  att  ett  beteende är  så  tydligt 

oönskat att privatpersonernas handlande inte skall vara bindande.96

93 Regeln  infördes  med  1973  års  konsumentkreditlag  och  fördes  över  till  1992  års 
konsumentkreditlag  och  vidare  till  den  nu  gällande  lagen.  I  förarbetena  till  den  gamla 
konsumentköplagen,  proposition  1973:138  s  153,  uttalades:  ”Det  möter  emellertid 
svårigheter  att  komplettera  förbudet  med  civilrättsliga  föreskrifter  som  begränsar 
godtroende förvärvares skydd mot invändningar av sådant slag. Vad gäller växlar vill jag 
särskilt  framhålla  att  en föreskrift  av denna typ torde strida mot Sveriges  åtaganden på 
grund av anslutningen till 1930 års Genévekonvention om gemensam växellag (art. 17)”

94 Ingvarsson, T., Ogiltighet och rättsföljd, s. 40-41
95 Se 29-31 §§ AvtL
96 Ingvarsson, T., Ogiltighet och rättsföljd s. 56. Frågan huruvida det är handlingens moraliska 

halt som motiverar en regel om ogiltighet lämnas här åt sidan. I filosofiska framställningar 
om löftets bindande verkan anförs, särskilt i äldre framställningar, att just just handlingens 
moraliska halt är avgörande för att löftet måste hållas.
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3.3 Avtals ogiltighet vid överträdelse av 

ett legalt förbud

I  svensk  rätt  berörde  redan  Fredrik  Schrevelius97 [cit.  Schrevelius] 

frågeställningen  huruvida  avtal  i  strid  mot  legal  förbud  var  ogiltiga  som 

huvudregel. Schrevelius synes vara att uppfatta som så att en svag presumtion 

föreligger  för  att  avtal  i  strid  mot  legala  förbud  är  giltiga,  om  det  inte 

uttryckligen föreskrivs  att  ogiltighet  är  rättsföljden  vid  överträdelse.98 Julius 

Lassen99 [cit.  Lassen]  förespråkar  en  motsatt  presumtion  i  förhållande  till 

Schrevelius.100

Nials grundläggande arbete om förvärv i strid mot legala förbud101 har varit den 

enda längre framställningen på detta område men undersökningen omfattar inte 

legala  förbud  i  allmänhet  utan  inskränker  sig  till  en  undersökning  rörande 

legala förvärvs- och föryttringsförbud.

Nial  menar  att  frågan  huruvida  en  transaktion  i  strid  mot  föryttrings-  eller 

förvärvsförbud skall bedömas som giltig eller ogiltig kan lösas genom att man 

tillämpar en presumtionsregel med innehåll att transaktioner i strid mot legala 

förbud antingen är giltiga alternativt  ogiltiga.  De omständigheter  som enligt 

Nial måste betraktas i ogiltighetsbedömningen är

1. Förbudets syfte

2. Förbudets effektivitet

3. Vad som parterna emellan framstår billigt

4. Huruvida  ond  eller  god  tro  kan  och  bör  tillmätas  betydelse  vid 

prövningen (vilket enligt Nial är fallet men inte som ett självständigt 

moment i prövningen).102

97 Fredrik Schrevelius var svensk professor i civilrätt, romersk rätt och juridisk encyklopedi 
1844.

98 Andersson, J., TfR 1999 s. 548-549
99 Julius Lassen var en Dansk jurist. Han föreläste i romersk rätt och obligationsrätt och utgav 

läroböcker i båda ämnena.
100 Lassen J., Haandbog i Obligationsretten Almindelig Del, 3 uppl 1917-20, s 155 f.
101 Nial, H., Tfr 1936 s. 1-77
102 Andersson, J., TfR 1999 s. 554
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I svensk rätt gäller den allmänna rättsprincipen att alla avtal som inte strider 

mot lag eller god seder skall hållas. I rättsfallet NJA 1997 s. 93 rörande legala 

förbud  angav  HD  att  bedömningen  huruvida  ogiltighet  ifrågakommer  vid 

överträdelse av ett visst lagförbud får bedömas för sig i varje enskilt fall. Därför 

har frågan om uppkomsten av ogiltighet överlåtits åt domstolarna att besvara i 

varje uppkommande typfall.

I rättsfallet sammanfattade HD rättsläget som enligt följande (s 95):103

”I  svensk  lagstiftning saknas,  i  motsats  till  vad  som är  fallet  i  många andra 

länder, allmänna bestämmelser om att rättshandlingar som strider mot lag eller 

goda seder är ogiltiga. Ogiltighet kan istället följa av allmänna rättsgrundsatser.  

Huruvida ett avtal som strider mot lag är ogiltigt, trots att detta inte angivits i 

lagen, beror på om den lagregel som överträtts bygger på sådana hänsyn som gör 

att  en  ogiltighetspåföljd  är  påkallad.  Detta  får  avgöras  i  varje  uppkommande 

typfall, efter en analys av syftet med lagregeln, behovet av ogiltighetspåföljd för 

att  sanktionera  den  och  de  olika  konsekvenser  som  en  sådan  påföljd  kan 

medföra, t. ex. för godtroende medkontrahenter. I de fall där ogiltighet motiveras 

av ett allmänt intresse skall den beaktas ex officio.”

I rättsfallet var analysen i stora drag utformad efter Nials ogiltighetsbedömning 

då hänsyn var taget till 

1. Syftet med lagregeln

2. behovet av ogiltighetspåföljd och,

3. de  olika  konsekvenser  som en sådan påföljd  kan medföra,  t.  ex.  för 

godtroende medkontrahenter.104

Jan Kleineman105 [cit. Kleineman] framhåller i sin kommentar till rättsfallet att 

den ogiltighetsprövning som förordnas av HD är ”densamma eller i vart fall 

besläktad  med  den  normskydds-  eller  skyddsändamålsanalys”  som  numera 

103 HD hänvisar  till  Almén  T.,  Eklund  R.,  Lagen  om avtal  och  andra  rättshandlingar  på 
förmögenhetsrättens område, 9 uppl 1968, s 103, Grönfors K. Under medverkan av Dotevall 
R., Avtalslagen, 3 uup 1995, s 181; Nial H., TfR 1936 s 6 ff och s 15 samt Karlgren H., 
Festskrift til Henry Ussing, 1951, s 248 och s 260.

104 NJA 1997 s 93 på s 96. Jfr. Justitierådet Stenbecks uttalande i NJA 1942 s 614 på s 618 och 
HD i NJA 1992 s 717 på s 727.

105 Jan  Kleineman  är  professor  i  civilrätt  vid  Stockholms  universitet,  med  inriktning  på 
kontrakts-, skadestånds- och aktiebolagsrätt.
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förekommer i skadeståndsrätten. I båda fallen gäller att de dömande organen, 

genom en rättspolitisk analys, utifrån föreliggande typfall självständigt måste ta 

ställning  till  om  ogiltighet  respektive  skadestånd  skall  följa  på  en  viss 

överträdelse.106

I det norska rättsfallet Rt 1993 s 312 behandlades den civilrättsliga verkan av 

ett handlande i strid med ett legalt förbud. Där avgjordes vilken verkan ett avtal 

hade som slutits i strid med ett uttryckligt förbud för aktiemäklare att lämna lån 

eller  ge  kredit  för  aktieköp.  Kredittagaren  påstod  sig  inte  ha  skyldighet  att 

betala  tillbaka  skulden  med  hänvisning  till  detta  förbud.  Høyesterett 

konstaterade att det i norsk rätt inte fanns någon allmän regel om att avtal i strid 

med legala  förbud är  verkningslösa.107 Lagen som förbjöd att  krediten gavs 

innehöll inget konkret om de civilrättsliga verkningarna av handlande i strid 

med förbudet. Høyesterett gjorde därför en ändamålsbedömning av syftet med 

förbudet som utföll så att huvuddelen av mäklarfirmans anspråk bifölls. Till 

utgången  bidrogs  även  en  jämförelse  av  vilka  förutsättningar  kredittagaren 

skulle ha haft om krediten istället givits av en oberoende bank.108

Bedömningen av ogiltighet i  praxis synes tydligt inriktad på att  slita tvisten 

mellan parterna i det enskilda fallet. Få fall innehåller principiella uttalanden 

om ogiltighet vid överträdelse av ett legalt förbud. Domstolarna har en tendens 

att  uttala  sig  om den  föreliggande  tvisten  vilket  gör  det  svårt  att  generellt 

avgöra den civilrättsliga rättsföljden för ett avtal i strid mot ett legalt förbud.109

I  svensk  litteratur  återfinns  efter  Nials  uppsats110 några  få  uttalanden  om 

tvingande  lag  i  allmänhet  och  förhållandet  till  legala  förbud.111 Axel 

Adlercreutz112 [cit.  Adlercreutz] erinrar i  avtalslagens motiv om den nämnda 

principen, att det inte finns någon allmän regel om ogiltighet, när avtal strider 

106 Kleineman J., JT 1997/98 s 808 ff på s 813
107 I  rättsfallsreferatet  nämns  inte  ens  att  avtal  skulle  ha  kunnat  så  i  strid  med  allmänna 

bestämmelser i  NL 5-1-2 som brukar användas som stöd för att  ogiltigförklara osedliga 
avtal.

108 Rt 1993 s. 312, ibid.
109 Ingvarsson, T., Ogiltighet och rättsföljd, s. 47
110 Nial, H., TfR 1936 s. 1-77
111 Mest utförlig är Hjerner L., i Främmande valutalag och internationell privaträtt, Studier i de 

främmande offentligrättsliga lagars tillämplighet, 1956, s. 604 ff.
112 Axel Adlercreutz är svensk professor emeritus i handelsrätt verksam vid Lunds universitet.
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mot lag eller  goda seder.113 Detta hindrar emellertid inte  att  som en  allmän 

rättsgrundsats gäller,  att  ett  avtal  i  strid  mot  lag  eller  goda seder  kan  vara 

ogiltigt.114 Omvänt  gäller  att  det  ingalunda  är  säkert,  att  en  i  och  för  sig 

lagstridig eller till och med straffbar handling också är civilrättsligt ogiltig.115

Vad särskilt angår avtal i strid mot tvingande lagregler framhåller Adlercreutz 

att  sådana är  vanligt  framkommande,  t.  ex.  i  arbetsrättsrättsliga  lagar  och i 

konsumentskyddslagstiftning.  Ogiltiggiltigheten sägs här ofta innebära att  de 

tvingande lagreglerna träder i stället för de avtalade; avtalet blir gällande med 

andra rättsverkningar än det innehåller. Man kan se det så att antingen avtalet 

blir  gällande  med  ändrat  innehåll  eller  så  att  avtalet  delvis  ersätts  av 

lagbestämmelsen.116 Förvärv  i  strid  mot  legala  förbud  är  enligt  Adlercreutz 

ogiltiga och ogiltigheten skall beaktas ex officio. Ändock synes denne samtidigt 

mena att ogiltigheten ”ofta” lätt kan läkas genom godkännande i efterhand.117

3.4 Betydelsen av ond eller god tro

Ogiltighet som inte följer av lag, utan som i ovanstående typfall, växer fram i 

praxis  eller  endast  stöds  av  läror  i  doktrinen  är  relativt  oprecisa.  Flera  av 

exempelvis  avtalslagens  bestämmelser  innehåller  regler,  som  skyddar 

godtroende part i ett avtal. När någon är i befogad god tro, det vill säga varken 

hade  faktisk  kunskap  om de  omständigheter  som grundar  ogiltigheten  eller 

borde  ha  insett  att  dessa  omständigheter  förelåg  vid  rättshandlingens 

företagande, kan den berättigade under vissa förhållanden vara skyddad mot att 

ogiltighet  alls  inträder.  Lindrigt  tvång  i  29  §,  svek  30 §  och ocker  i  31  § 

avtalslagen  är  alla  konstruerade  på  detta  sätt.  På  samma  sätt  innehåller 

exempelvis  7  kap.  9  § Äktenskapsbalken (1987:230)  och 17 kap.  6  § ABL 

113 Adlercreutz A., Avtalsrätt I, 10 uppl 1995, s. 275 med vidare hänvisning till Förslag till lag 
om avtal s. 120 och Almén T., Eklund R., Lagen om avtal, 9 uppl. 1968, s. 103.

114 Adlercreutz A., Avtalsrätt I, s 275. Jfr. Hjerner L., Främmande valutalag och internationell  
privaträtt, Studier i de främmande offentligrättsliga lagarnas tillämplighet, 1956, s. 607 och 
Ramberg  J.,  Hultmark  C.,  Allmän  avtalsrätt,  5  uppl  1999,  s.  72  och  s  74.  Se  fortsatt 
hänvisning

115 Grönfors K., under medverkan av Dotevall R., Avtalslagen, 3 uppl. 1995, s. 181 och jfr.  
Ramberg J., Hultmark C., Allmän avtalsrätt, 5 uppl 1999, s. 74

116 Adlercreutz A., Avtalsrätt I, s. 276
117 Adlercreutz A., Avtalsrätt I, s 277. Adlercreutz berör NJA 1986 s 258  och 1986 s 741
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regler  som  stadgar  återbäringsskyldighet  endast  om  mottagaren  insett  eller 

borde  ha  insett  att  överlåtelsen  eller  värdeöverföringen  stod  i  strid  med 

äktenskapsbalkens respektive aktiebolagslagens regler. Skyddet för godtroende 

avtalspart eller personer som av annan anledning kan grunda rätt i det avtal som 

kunde  ogiltigförklaras  motiveras  vanligen  med  att  säkerheten  i  handel  och 

omsättning inte bör inskränkas i för stor omfattning.118

Skyddet för omsättningsintresset bygger på iakttagelser att någon handlat på ett 

otillåtet sätt,  men att någon som har fördel av handlandet inte känner till  de 

faktiska omständigheter som konstituerar det otillåtna beteendet.119 Rekvisitet 

bort inse i avtalslagen och annan lagstiftning är en standard för vad den som 

själv inte framkallat rättshandlingen kan vara i god tro om. Praktiskt är denna 

standard vida viktigare än den faktiska insikten, eftersom det är förenat med 

betydande bevissvårigheter att visa vad en person faktiskt trott.120

Å andra sidan är en positivt utformad regel om att godtroende part är skyddad 

skulle inte ge utrymme för att göra undantag, utan att lagtexten blir betydligt 

mer  komplicerad.  Den  möjlighet  som  nu  står  öppen  är  dock  avsedd  att 

användas på ett sådant sätt, att principen om omsättningens säkerhet inte rubbas 

i  onödan.  Det  är  alltså  fråga om att  använda möjligheten att  ogiltigförklara 

avtalet  även  i  förhållande  till  godtroende  avtalspart  endast  i  mer  udda 

situationer.121

I förarbetena till  både den svenska och den danska avtalslagen framhålls  att 

regeln att avtalspart i god tro är skyddad från ogiltighetens rättsverkningar har 

undantag.  Det  avsedda  motsatsslutet  är  visserligen  klart  såsom huvudregel, 

nämligen  att  godtroende  avtalspart  är  skyddad,  men  regeln  är  medvetet 

utformad  så  att  ogiltighet  mot  den  godtroende  parten  inte  är  utesluten. 

118 I förslag till lag om avtal sägs på s. 141, att rätten till ersättning för det negativa intresset  
typiskt sett inte kan kompensera förlusten då den som i god tro förlitat sig på att avtalet varit 
bindande.  Den  som  agerat  i  förlitan  på  rättshandlingens  giltighet  saknar  i  många  fall 
möjlighet att bevisa att handlande eller avstående från att handla baserats på sådan tillit. Se 
även  Grönfors Avtalslagen  s  215  i  anslutning  till  regeln  i  32  §  1  st  AvtL.  Angående 
äktenskapsbalken Tottie&Teleman Äktenskapsbalken, 2 upplagan Stockholm 2010, s. 202-
203 samt angående aktiebolagslagen proposition 2004/05:85 s. 393-395.

119 Nial, H., TfR 1936 s. 9 f. Och i anslutning till dessa ställningstaganden Andersson TfR 
1999 s. 690-693 med utveckling på s. 713-715

120 Ingvarsson, T., Ogiltighet och rättsföljd s. 75
121 Ingvarsson, T., Ogiltighet och rättsföljd s. 75
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Möjligheten att ogiltigförklara avtal som slutits med godtroende part är heller 

inte begränsade till fallen av förklaringsmisstag. I förarbetena till förslag till lag 

om avtal görs hänvisning till ocker och gåvor, men förklaringarna är utformade 

så att det står klart att det är fråga om en allmän modifikation av regeln att 

godtroende avtalspart är skyddad.122

Andersson  ser  ingen  anledning  att  ändra  Nials  systematiska  indelning  av 

omständigheter  som  särskilt  skall  tillmätas  betydelse  vid 

ogiltighetsbedömningen,  förutom  i  ett  hänseende.  Nial  företräder  den 

uppfattningen,  att  det  enligt  svensk  rätt  inte  torde  komma  ifråga  att  låta 

medkontrahentens goda eller onda tro över huvud taget få betydelse för frågan 

huruvida en transaktion i strid mot ett legalt förbud skall vara ogiltigt eller ej.123

Nial är emellertid inte främmande för att beakta omsättningsintresset och det 

därmed sammanhängande omsättningsskyddet.  Men istället  för att  tillgodose 

omsättningsskyddet genom en godtrosregel, anser Andersson att, såvitt möjligt 

skydda  den  godtroende  mot  förluster  och  svårigheter  inom  ramen  för 

ogiltighetsbedömningen  i  och  för  sig.  Ju  större  risken  är  för  att  många 

godtroende genom en ogiltighetsregel kommer till skada, desto större anledning 

föreligger  att  såvitt  möjligt  icke  förse  förbudet  med  ogiltighetspåföljd  utan 

istället bereda det tillbörlig effektivitet genom andra påföljder.124

Nials synvinkel i godtroshänseende har visat sig inte bli ifrågasatt i doktrin eller 

rättspraxis.  HD har,  åtminstone  initialt,  accepterat  Nials  perspektiv  utan  att 

pröva rättsfrågan.125

Andersson  menar  att  HD:s  bedömning  i  NJA 1992  s  717  och  framför  allt 

senast i 1997 s 93 i denna del bör behandlas ovarsamt. Som tidigare framgått 

tog  Nials  uttalande  om  vilka  omständigheter  som  är  av  betydelse  för 

ogiltighetsbedömningen  –  till  vilka  ondtroskravet  inte  hör  –  sikte  på  legala 

förvärvs-  och  föryttringsförbud.  Från  denna  utgångspunkt  har  samma 

omständigheter ansetts först relevanta för legala förbud generellt och därefter 

122 Förlag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område s. 140.
123 Andersson, J., TfR 1999 s. 691.
124 Andersson, J., TfR 1999 s. 691-692.
125 Jfr. NJA 1992 s. 717 och NJA 1997 s. 93
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beträffande tvingande lag över huvud taget. Denna förskjutning har skett utan 

någon  närmare  eftertanke  och  motivering.  Därför  bör  den  också  från 

rättskällesynpunkt betraktas som svag. Nials ståndpunkt får snarare betraktas 

som  en  allmängiltig  princip  beträffande  s.k.  legala  föryttrings-  och 

förvärvsförbud.126

Kurt Grönfors127 [cit. Grönfors] (under medverkan av Rolf Dotevall128) och HD 

i  NJA  1997  s.  93  bör  noteras  omformulerade  modellen  för 

ogiltighetsbedömningen i  vad gäller  lega förbud generellt  och hänvisade till 

”uppkommande typfall”. I allmänhet torde ”typfallsinstitutet” avses att man i 

oklara fall skall utgå från vad som gäller i det typiska fall då en bestämmelse är 

tillämplig. Från den typiska situationen kan man dra vissa slutsatser, och dessa 

appliceras sedan på den oklara situationen för att fastställa om denna bör lösas 

på  samma  sätt  (med  tillämpning  av,  eller  oberoende  av,  Per  Olof  Ekelöfs 

teleologiska metod129).130

Andersson står sig positiv till ”typfallsinstituet” och anser att det bör utnyttjas 

såvitt  och  så  långt  det  är  möjligt  –  för  att  med  utgångspunkt  i  de 

ändamål/skyddsändamål  som  motiverar  en  viss  bestämmelse,  men  under 

beaktande av de övriga omständigheter jämföra med andra i detta hänseende 

besläktade  förbud  i  annan  lagstiftning.  Därefter  får  man  söka  bedöma  om 

ogiltighet  typiskt  sett  är  rättsföljden  för  sådana  förbud.  Med  en  sådan 

bedömning  kommer  man  mycket  nära  den  normskydds-  eller 

skyddsändamålsanalys som förespråkas av Kleineman131.132

Andersson anser att de omständigheter som särskilt måste vägas emot varandra 

vid  prövningen  av  frågan  om den  civilrättsliga  verkan  av  ett  legalt  förbud 

överträds är:

1. Förbudets ändamål och/eller skyddsändamål

126 Andersson, J., TfR 1999 s. 692-693
127 Kurt  Grönfors  var  professor  i  handelsrätt  och  senare  sjö-  och  annan  transporträtt  vid 

handelshögskolan i Göteborg.
128 Rolf Dotevall är professor i handelsrätt vid Handelshögskolan i Göteborg.
129 En tolkningsmetod som utgår från ändamålet med en lagregel när dess tillämpning skall 

bestämmas. Ekelöfs teleologiska tolkningsmetod betraktas som en objektiv tolkningsmetod. 
Läs mer om det i Ekelöf, Per Olof & Edelstam Henrik, Rättegång, Första häftet, s 79 ff.

130 Andersson, J., TfR 1999 s. 693
131 Kleineman J, JT 1997/98 s 808 ff på s 813.
132 Andersson, J., TfR 1999 s. 694
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2. Förbudets effektivitet

3. Vad som parterna emellan framstår som billigt

4. Betydelsen av ond eller god tro.133

133Andersson, J., TfR 1999 s. 694
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4. Avtalets ogiltighet vid 

överträdelse av internationella 

förbudsregler  

4.1 Lagen den 29 maj 1969 (232) om 

vissa sanktioner mot Rhodesia 

Redan under Nationernas förbunds tid, och då på grund av att Italien hade inlett 

fientliga  handlingar  mot  Abessinien  (Etiopien)  och  därigenom  kränkt 

förbundsakten, beslöts i förbundet 1935 om olika sanktioner mot Italien. Dessa 

innefattade bl.a. förbud mot utförsel av krigsmateriel och som är av intresse i 

detta sammanhang, en kreditspärr mot Italien.134

Kreditspärren infördes i svensk rätt i princip i två steg. I ett första steg antog 

rikstagen lagen den 24 april 1936 (nr 123) angående rätt för Konungen att i 

vissa fall förordna en kreditspärr [cit. lagen om kreditspärr], vilken gällde till 

utgången  av  februari  1937.  Enligt  1  §  ägde  Kungl.  Maj:t  förordna  om 

kreditspärr. Kreditutfästelse stridande mot förordnande enligt lagen var ogiltig 

enligt 2 §.135

I ett andra steg, och med stöd av lagen om kreditspärr, utfärdades den 20 april 

1936, nr 139, en kungörelse om kreditspärr mot Italien. I 1 § 1 st föreskrevs att 

kredit  inte  i  någon  form  fick  beredas  Italien  och  ej  heller  annan  då  av 

omständigheterna  framgick  att  krediten  var  avsedd  att  komma  till  Italien 

tillgodo. Vad som i kungörelsen stadgades om Italien gällde enligt 1 § 2 st, 

förutom den italienska staten och dess myndigheter, även offentliga och privata 

134 Andersson, J., TfR 1999 s. 665
135 Andersson, J., TfR 1999 s. 666
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juridiska personer i Italien samt fysiska personer, som hade hemvist eller var 

verksamma där.136

4  §  i  kungörelsen  hänvisade  dels  till  kreditspärrlagens  bestämmelse  om 

ogiltighet av kreditutfästelse som stred mot förordnande, dels till nämnda lags 

ansvarsbestämmelser.137

Bakgrunden  till  lagstiftningen  om  sanktionen  mot  Rhodesia  var  den  att 

Rhodesias  regering  den  11  november  1965  angav  ensidigt 

självständighetsförklaring. Denna ensidiga handling var i sin tur en följd av att 

Storbritanniens  regering  ställt  sig  avvisande  till  Rhodesias  krav  på  full 

självständighet  med  hänvisning  till  att  Rhodesia  inte  hade  ett  representativt 

styrelseskick  med  garantier  för  ett  verkligt  politiskt  inflytande  för 

befolkningsmajoriteten.  I  anslutning  till  Rhodesias  självständighetsförklaring 

utfärdade FN:s säkerhetsråd resolutioner den 12 och den 20 november 1965, 

216 och 217138 [cit.  resolution 216 (1965) och resolution 217 (1965)],  samt 

resolution 221, den 9 april  1966 [cit.  resolution 221 (1966)]139,  i  vilka FN:s 

medlemsstater rekommenderades att genomföra vissa sanktioner mot Rhodesia. 

I en resolution, 232, den 16 december 1966140 [cit. resolution 232 (1966)] beslöt 

säkerhetsrådet  därefter  om  en  rad  ekonomiska  sanktioner  mot  Rhodesia. 

Säkerhetsrådet antog den 29 maj 1968 en ny resolution, 253, [cit. Resolution 

253 (1968)]141 om ytterligare sanktioner mot Rhodesia.142

Enligt 2 § 1 st 1 meningen Rhodesialagen fick vara ej utföras från Rhodesia 

eller införas dit. Med vara avsågs enligt 1 § 1 meningen materiellt ting av lös 

egendoms  natur.  I  fråga  om  vad  som  härrörde  från  Rhodesia  och  utförts 

därifrån efter lagens ikraftträdande fick ej företagas rättshandling som avsågs 

förvärv, överlåtelse, upplåtelse, transport eller annat ekonomiskt mellanhavande 

136  Andersson, J., TfR 1999 s.666
137 Andersson, J., TfR 1999 s. 666
138 United Nations Security Council Resolution 216 (1965) – Unilateral declarations of  

independence of Southern Rhodesia och United Nations Security Council Resolution 217 
(1965) – Calling on UK Government to act in Southern Rhodesia

139 United Nations Security Council Resolution 221 (1966) – The Beira patrol in Southern  
Rhodesia 

140 United Nations Security Council Resolution 232 (1966) – Actions against Southern  
Rhodesia

141 United Nations Security Council Resolution 253 (1968) – Actions on Southern Rhodesia
142 Se Prop 1969:78 s. 5 f.
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(4 § 1 st 1 meningen). Om någon företagit rättshandling som nu nämnts utan att 

han insett eller bort inse att varan härrörde från Rhodesia och utförts därifrån, 

kunde Konungen medge undantag när det gällde vidare åtgärd med varan (4 § 2 

st). I Rhodesialagen fick ej utifrån verkställas betalning eller lämnas kredit (5 § 

1 st 1 meningen). Överträdelse av förbudsreglerna var sanktionerat med straff. 

Vidare kunde förverkande komma ifråga.143

4.2 Behovet av en ogiltighetsregel

I  den  proposition  som  föregick  Rhodesialagen  diskuterades  behovet  av  en 

uttrycklig  ogiltighetsregel.  Till  synes  var  behovet  av  en  ogiltighetsregel 

föranlett av paragraf 7 i resolution 253 (1968) (jfr. Paragraf 6 i resolution 232 

(1966)),  enligt  vilken  medlemsstat  skulle  vidta  effektiva  åtgärder  för  att  

efterkomma bestämmelserna om att vissa handlingar skulle hindras. Närmare 

bestämt följande anfördes:144

”Som  närmare  kommer  att  utvecklas  under  11  §  bör  med  hänsyn  härtill  

föreskrivas, att i den mån avtal innebär förpliktelse, vars fullgörande skulle strida 

mot någon av lagens förbudsbestämmelser, är avtalet i sådan del ogiltigt.

En  sådan  bestämmelse  behövs  i  synnerhet  för  att  ge  effekt  åt 

förbudsbestämmelserna i sådana fall då straff enligt lagen inte drabbar den som 

ingår avtalet (t. ex när utlänning som ställföreträdare för svensk juridisk person 

ingår avtal utomlands). Men även när straffbestämmelserna är tillämpliga är en 

föreskrift om civilrättslig ogiltighet av avtal, i  den mån det strider mot lagen, 

ägnad att motverka ett sådant avtal över huvud taget kommer till stånd. Redan av 

allmänna rättsgrundsatser torde visserligen följa att ett avtal, som ingås i strid 

mot ett legalt förbud, i sådan del kan vara ogiltig, men det torde inte vara fullt  

klart  i  vilka  fall  ogiltighet  på  sådan  grund  bör  anses  föreligga  (jfr.  t.  ex. 

rättsfallen NJA 1942:614,  särskilt  vad som uttalas  på s  618,  och 1953:99).  I 

tydlighetens intresse bör därför ges en uttrycklig bestämmelse om ogiltighet av 

avtal i den mån det innebär förpliktelse vars fullgörande skulle strida mot lagens 

förbud. Räckvidden av en sådan ogiltighetsbestämmelse bör vara oberoende av 

vem som har ingått avtalet och oberoende också av var detta har ingåtts eller 

skall fullgöras. Utan att detta uttryckligen behöver anges måste en begränsning 

143 Andersson, J., TfR 1999 s. 667
144 Prop. 1969:78 s. 38 f.
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av  ogiltighetsbestämmelsens  direkta  tillämpningsområde dock vara  att  avtalet 

skall bedömas enligt svensk lag. Beträffande andra avtal kan det inte förekomma 

i fråga att svensk lagstiftning ge föreskrift om ogiltighet. En annan sak är att  

förekomsten av en ogiltighetsbestämmelse beträffande avtal, som är att bedöma 

enligt  svensk lag,  torde  få  betydelse också när  det  gäller  frågan om svenska 

domstolar eller andra myndigheter skall stå till  förfogande för att genomdriva 

fullgörelse av till innehållet liknande avtal, varå främmande stats lag i princip 

skall vara tillämplig.  Hänsyn till  ordre public torde föranleda att den svenska 

rättsordningen inte medverkar till att sådana avtal fullgörs.”

I  specialmotiveringen  till  ogiltighetsregeln  i  11  §,  vari  enligt  förslaget 

föreskrevs att i den mån avtal innebar förpliktelse vars fullgörande skulle strida 

mot förbudsreglerna var avtalet i sådan del ogiltigt, betonades ytterligare bl.a. 

ogiltighetsregelns  preventiva  funktion.  Det  poängterades  återigen,  att  en 

uttrycklig  bestämmelse  om  ogiltighet  torde  kunna  bidra  till  att  göra 

sanktionerna  mer  effektiva  i  synnerhet  uppges  en  ogiltighetsregel  vara  av 

betydelse  då  straff  enligt  lagen  inte  drabbar  den  som  ingår  avtalet.  En 

ogiltighetsregel uppges vidare vara ägnad att avhålla enskilda och andra från att 

ingå nya avtal. Inte heller borde part, som enligt avtal är skyldig att fullgöra 

förpliktelse i strid mot sanktionslagen, av svensk domstol – om denna har att 

tillämpa svensk rätt i målet – kunna åläggas att fullgöra förpliktelsen eller utge 

skadestånd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelsen.145

Vad  angick  ogiltighetsbestämmelsens  närmare  utformning  föreslogs  ingen 

åtskillnad mellan sådana avtal, som hade slutits före lagens ikraftträdande, och 

sådana som slutits efter. Den föreslagna ogiltighetsregeln innebar, att i den mån 

ett avtal – oavsett när det hade ingåtts – medförde förpliktelse vars fullgörande 

skulle  strida  mot  någon  av  förbudsreglerna  var  avtalet  i  sådan del  ogiltigt. 

Denna retroaktiva verkan av den förslagna ogiltighetsregeln motiverades med 

effektivitetshänsyn.146

Lagrådet kom emellertid att framföra åtskilliga invändningar mot den förslagna 

ogiltighetsregeln.  Vid sidan av en rad invändningar av mera juridisk-teknisk 

och/eller  praktisk  natur  –  vilket  redogörs  för  senare  –  ifrågasatte  lagrådet 

145 Prop. 1969/78 s. 55
146 Prop. 1969/78 s. 55 f.
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behovet av en uttrycklig ogiltighetsregel från funktionell synpunkt.147 Lagrådet 

menade att det över huvud taget inte var nödvändigt att, vid sidan av förbud 

mot vissa förfaranden och rättshandlingar, i lagen upptaga en bestämmelse om 

ogiltighet av avtal. På vilket sätt en sådan bestämmelse skulle vara ägnad att 

göra förbudsbestämmelserna mera effektiva kunde lagrådet inte förstå.148

Lagrådet  åberopar  i  det  följande  argument  av  juridisk-teknisk  och  praktisk 

natur.149 Om ett avtal, som går ut på eller för sitt fullgörande förutsätter en i 

lagen  förbjuden  åtgärd,  trots  förbudet  blivit  fullgjort,  uppges  det  vara  föga 

troligt  att  någondera  parten  skulle  påfordra  återgång  av  avtalsprestationerna 

under åberopande av att avtalet för hans del var ogiltigt.  Ej heller skulle en 

ogiltighetsbestämmelse – enligt lagrådet – kunna motiveras med att den skulle 

vara behövlig för att förhindra att den, som åtagit sig en förpliktelse i strid mot 

sanktionslagen, av svensk domstol ålägges att fullgöra förpliktelsen. 150

Ett krav på fullgörande av en i lagen förbjuden prestation skulle införa domstol 

kunna bestridas lika effektivt under hänvisning till själva förbudet som under 

åberopande av en ogiltighetsbestämmelse. Å andra sidan menar lagrådet att en 

sådan bestämmelse  – som dispositivt  tvistemål  inte  torde  kunna beaktas  av 

domstolen utan att ogiltighet åberopas av part – knappast har någon betydelse 

för möjligheten att stävja eventuella försök att med anlitande av rättegång och 

exekution kringgå sanktionsbestämmelserna.151

Slutligen skulle en ogiltighetsbestämmelse ej heller vara av någon betydelse för 

motparten  i  avtalsförhållandet.  Redan  uteblivandet  av  den  förbjudna 

prestationen  bör  normalt  ge  honom  möjlighet  att  bli  fri  från  sina  egna 

förpliktelser enligt avtalet.152

Ett annat argument som anfördes av lagrådet mot en bestämmelse om ogiltighet 

var  att  en  dylik  föreskrift  inte  heller  kunde anses  påkallad  med hänsyn  till 

147 Prop. 1969/78 s 87
148 Prop. 1969:78/ s 55
149 Prop. 1969/78 s 87 f.
150 Prop. 1969:78/ s 55
151 Prop. 1969:78/ s 56
152 Prop. 1969:78/ s 56
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önskvärdheten  av  en  såvitt  möjlig  likformig  nordisk  lagstiftning.153 

Sammanfattningsvis menar sålunda lagrådet, att en bestämmelse om ogiltighet 

av avtal varken var sakligt behövligt i för sig eller var motiverad av hänsyn till 

intresset av en så långt möjligt likformig nordisk lagstiftning.154

Gentemot  lagrådets  invändningar  rörande  funktionella  behovet  av  en 

ogiltighetsregel åberopade föredraganden i sin tur tre förhållanden.155

Det första  var,  och vilket redan har nämnts,  att  det  visserligen av allmänna 

rättsgrundsatser  torde  följa  att  avtal  som strider  mot  legalt  förbud kan vara 

ogiltiga i sådan del. Emellertid var det inte ”fullt klar” i vilka fall ogiltigheten 

på sådan grund kom ifråga.156 Därför menade föredraganden att det var av värde 

att rättsläget för den aktuella lagstiftningen klargjordes genom en särskild regel 

om avtals ogiltighet. Ett godtagande av lagrådets förslag skulle bara medföra, 

att  nämnda  oklarhet  beträffande  den  civilrättsliga  giltigheten  i  angivna  fall 

skulle kvarstå oförminskad. Föredraganden framhåller sålunda att en enskild 

skall kunna förutse de civilrättsliga verkningarna vid överträdelse, alltså förutse 

ogiltighetspåföljden.157

Den andra rörde frågan om en ogiltighetsregel kunde tänkas bidra till att göra 

sanktionerna  mer  effektiva.  Lagrådet  hade  ju ingen som helst  förståelse för 

denna  synpunkt.  Föredraganden  vidhöll  sin  uppfattning,  att  en 

ogiltighetsbestämmelse kan antas vara ägnad att motverka att lagstridiga avtal 

över  huvud  taget  kommer  till  stånd,  och  preciserade  detta  som  ”att  en 

presumtiv avtalspart torde dra sig för att sluta avtal, om han har fullt klart för 

sig att han i händelse av tvist inte åtnjuter rättsordningens skydd”.158

Det  tredje  skulle  vara  att  en  ogiltighetsbestämmelse  i  sanktionslagen stod  i 

överensstämmelse  med  vissa  andra  lagar,  vars  reglering  gick  ut  på  att 

rättshandlingar av viss innebörd skall motverkas på grund av offentligrättsliga 

153 Prop. 1969:78 s. 88. Lagrådet hänvisar bl.a. till den finska lagen i ämnet och hävdar att  
denna – trots en regel om avsaknad av vissa rättsverkningar i fråga om avtal ingångna i strid 
mot förbuden – inte har en ogiltighetsregel.

154 Prop. 1969:78 s. 92
155 Prop. 1969:78 s. 92
156 Prop. 1969:78 s. 93
157 Prop 1969:78 s. 93
158 Prop 1969:78 s. 93
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intressen.  Som exempel  nämns  1936 års  lag  om kreditspärr.  Föredraganden 

poängterar  därefter  –  mycket  träffande  –  att  lagrådets  argument  mot  en 

ogiltighetsbestämmelse i sanktionslagen också träffar jämförbara bestämmelser 

i annan lagstiftning.159

För övrigt medgav dock föredraganden att det var föga troligt att någon part 

skulle påfordra återgång av fullgjorda avtalsprestationer under åberopande av 

att  avtalet  för  hans  del  var  ogiltigt.  Vidar  var  det  riktigt  att  en  särskild 

ogiltighetsregel  inte  behövdes  för  att  förhindra  att  den,  som  åtagit  sig  en 

förpliktelse i strid mot sanktionslagen, av svensk domstol åläggs att fullgöra 

förpliktelsen.  Likaså  stod  det  som  lagrådet  påpekade  klart,  att  ett  krav  på 

fullgörande av en i lagen förbjuden prestation inför domstol kan bestridas lika 

effektivt  under  hänvisning  till  själva  förbudet  som under  åberopande  av  en 

ogiltighetsbestämmelse. Slutligen var föredraganden ense med lagrådet, om att 

en  ogiltighetsregel  inte  torde  behövas  av  hänsyn  till  motparten  i 

avtalsförhållandet.160

Däremot  menade  föredraganden  att  lagrådet  oriktigt  hävdat,  att 

ogiltighetsbestämmelse  inte  torde  kunna  beaktas  av  domstol  i  dispositivt 

tvistemål  utan  att  ogiltigheten  åberopas  av  part.  Enligt  föredraganden  torde 

domstol självmant ha att beakta ogiltighet som beror på att avtal strider mot 

legalt förbud.161

Ett annat argument som anfördes av lagrådet mot ogiltighetsregeln i 11 §, och 

vilket  i  grunden  vilar  på  intresset  av  att  skydda  omsättningen 

(omsättningsskyddet), var att ogiltighet kunde tänkas komma i fråga även om 

kontrahent var i god tro. Lagrådet anförde:162

”Ogiltighetsregeln i 11 § tar tydligen i första hand sikte på fall då en person eller 

ett  företag,  som  direkt  eller  genom  mellanhänder  har  affärsförbindelser  med 

Rhodesia,  åtagit  sig  förpliktelse  vilkas  fullgörande  skulle  strida  mot  lagen. 

159 Prop 1969:78 s. 93
160 Prop 1969:78 s. 93
161 Prop. 1969:78 s. 93 Med vidare hänvisning till (”jfr”) Olivercrona K., Rätt och dom, 1966, 

s. 193 och s 338, Bramsjö S.m Om avtals återgång, 1950, s. 28 och Larsson S., Förlikning i  
tvistemål, 1958, s. 129

162 Prop. 1969:78 s. 87
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Möjligen är det avsett att regelns räckvidd skall vara begränsad till sådana fall. 

Efter orden träffar emellertid regeln även exempelvis ett  avtal som en svensk 

exportör ingår med en svensk industriidkare om tillverkning av varor avsedda för 

Rhodesia. Fullgörandet av tillverkarens förpliktelse enligt avtalet skulle utgöra 

ett  sådant förbjudet förfarande som anges i  3 §  första  stycket  1,  och avtalet 

skulle sålunda för hans del vara ogiltigt. Om tillverkaren vid avtalets ingående 

visste  att  varorna  var  avsedda  för  Rhodesia  –  kanske  även  om  eventuellt 

bristande insikt härom är att tillskriva grov oaktsamhet från hans sida – kan ett 

sådant  tolkningsresultat  möjligen  förefalla  naturligt;  även  tillverkarens 

handlingssätt skulle ju i detta fall vara straffbart. Men även om tillverkaren varit 

okunnig om beställarens avsikter och inte haft anledning att efterforska dessa, 

skulle ogiltighet inträda. Detta synes svårt att förena med vedertagna grundsatser 

inom avtalsrätten.”

Det förhållandet att  ogiltiggiltighet av avtal kan tänkas inträda även när ena 

avtalsparten  var  i  god  tro  ansåg  inte  föredraganden  vara  något  bärkraftigt 

motargument.  Samma  förhållande  förelåg  exempelvis  vid  ogiltighet  av 

aktieförvärv enligt 3 § 1916 års lag (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten 

att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag och vid ogiltighet 

av fastighetsköp enligt 9 § 1965 års jordförvärvslag (1965:290).163

Enligt  Andersson  kan  föredragandens  motargument  ifrågasättas.  Lagrådet 

utgick från medkontrahentens godtroende medkontrahent medan föredraganden 

synes utgå från medkontrahentens situation.164

Lagrådet  på  omsättningsskyddet  grundade  motargument  är  en  av  betydande 

principiellt intresse. På basis av detta resonemang synes motpartens goda tro 

kunna tillerkännas vikt i tre teoretiskt olika och alternativa hänseenden.165

Ett första alternativ innebär att någon ogiltighetsregel över huvud taget inte bör 

finnas, eftersom medkontrahentens godtroende medkontrahent kan tänkas råka 

illa  ut.  Argumentet  kan  även  vara  av  relevans  för  den  förstnämnde 

medkontrahenten – i fråga om de faktiska omständigheter som konstituerar en 

163 Andersson, J., TfR 1999 s. 672
164 Andersson, J., TfR 1999 s. 672
165 Andersson, J., TfR 1999 s. 672
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överträdelse av det legala förbudet; jfr 4 § 2 st166 1969 års lag ovan – trots att 

lagrådet inte synes mena att något skyddsbehov föreligger i detta fall.167

Ett  andra  alternativ,  som  möjligen  kan  ha  föresvävat  lagrådet,  är  att 

ogiltighetsregeln  i  varje  fall  måste  kompletteras  med  en  godtrosregel  som 

täcker de fall där medkontrahentens medkontrahent är i god tro; det får då antas 

att denne inte åtnjuter något skydd analogt med avtalslagens regler om svag 

ogiltighet  (jfr.  Lagrådets  hänvisning  till  ”vedertagna  grundsatser  inom 

avtalsrätten”).168

Ett tredje alternativ är att i en ogiltighetsregel – vare sig den är uttrycklig eller  

ej  –  läsa  in  ett  godtrosskydd.  Detta  godtrosskydd  kan  beroende  på  bl.a. 

ändamålet  och/eller  skyddsändamålet  med  förbudsregeln  och  skyddsbehovet 

omfatta  såväl  medkontrahentens  godtroende  medkontrahent  som godtroende 

medkontrahent i och för sig.169

Vad  angår  godtroende  medkontrahent  har  Lassen  (och  i  någon  mån  Henry 

Ussing170 [cit. Ussing]) hävdat, att ogiltigheten av en transaktion i strid mot ett 

legalt förbud är betingad av att löftesmottagaren är i ond tro. Nial har emellertid 

bestritt  att  godtrosfrågan  skulle  ha  någon  betydelse  för  frågan  huruvida  en 

transaktion  i  strid  mot  ett  legalt  förvärvs-  och  föryttringsförbud  skall  vara 

ogiltigt  eller  ej.171 Istället  förordade  han  att  hänsyn  till  rättsförluster  för 

godtroende  part  borde  beaktas  vid  fastställande  av  om  ogiltighet  alls  bör 

komma i fråga.  Det första alternativet ovan ligger mycket  nära den av Nial 

företrädda ståndpunkten.172

Andersson  företräder  den  ståndpunkten  att  ogiltighetsbedömningen  vid 

överträdelser av legala förbud mycket väl kan och bör innefatta hänsynstagande 

till och eller god tro. Det synsättet förstärks om medkontrahentens godtroende 

medkontrahent riskerar ekonomisk förlust på grund av ett legalt  förbud som 

166 Jfr. därtill prop. 1969:78 s. 48 f, s. 85 och s. 91
167 Andersson, J., TfR 1999 s 672
168 Andersson, J., TfR 1999 s 673
169 Andersson, J., TfR 1999 s 673
170 Henry Ussing var en dansk jurist och Lassens efterträdare som professor.
171 Nial H., TfR 1936 s 1 ff s 9 f.
172 Andersson, J., TfR 1999 s. 673
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han  inte  kunde  förutse  var  tillämplig  på  transaktionen.  Det  bör  särskilt 

framhållas att det inte alltid förhåller sig på så vis att exstinktionsprincipen173 är 

tillämplig med resultat att en kontrahent sålunda kan sakna rättsliga skydd.174

Den i lagstiftningsarbetet omdiskuterade frågan om ogiltighet löstes slutligen 

på så vis att den i 11 § föreslagna regeln härom utgick. Föredraganden anförde i 

propositionen, att det – trots de av honom åberopade skälen – var tveksamt om 

skälen för en uttrycklig ogiltighetsregel vägde tyngre än skälen mot en sådan 

regel. Det kunde därför med visst fog hävdas att  man i Rhodesialagen, som var 

av provisorisk natur, borde avstå från att ta med en uttrycklig ogiltighetsregel 

och  att  man  istället  först  efter  ytterligare  överväganden  i  samband  med 

utarbetandet  av  den  allmänna  och  bestående  FN-lagen  borde  ta  definitiv 

ställning till frågan, om det på detta området skulle finnas en ogiltighetsregel 

och hur den i så fall skulle vara utformad. Med hänsyn härtill, och då man i 

betydande utsträckning kunde stävja lagstridiga avtal även utan en uttrycklig 

ogiltighetsregel, fann föredraganden inte att 11 § emot lagrådets avstyrkande 

borde bibehållas i den slutliga lagtexten.175

Rhodesialagen ersattes av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner 

[cit.  FN-lagen].  I  den  utredning  som  föregick  FN-lagen  behandlades 

ogiltighetsfrågan  utförligt176.  FN-lagkommittén  återger  den  diskussion  som 

fördes kring Rhodesialagen.177 Vad beträffar frågan om den permanenta FN-

lagen borde innehålla en ogiltighetsbestämmelse besvarades denna i huvudsak 

med utgångspunkt i de argument som anfördes i samband med Rhodesialagen. 

Sålunda anfördes  det  i  betänkandet  att  man  genom en kategorisk  regel  om 

ogiltighet möjligen skulle – eftersom svensk rätt ej torde vara fullt entydig i 

fråga om den civilrättsliga verkan av avtal som strider mot legala förbud – i 

173 När  en  person  förvärvar egendom  från  någon  som saknar rätt att förfoga  över  den 
och  köparen  inte  borde   misstänka  säljarens  bristande  förfoganderätt  brukar  man säga  att 
förvärvet  görs  i  god  tro.  Konflikten  mellan  den  ursprunglige  ägarens  och  den  godtroende 
förvärvarens  anspråk  på  egendomen  kan lösas   genom   en  tillämpning  av  endera  av  två  
principer,   nämligen    exstinktionsprincipen   och vindikationsprincipen. Exstinktionsprincipen 
innebär  att  den  godtroende  förvärvaren  blir  ägare  till egendomen  och att den tidigare  
ägarens  äganderättupphör i  och  med  godtrosförvärvet.  Förvärvaren görett  s.k.  exstinktivt 
förvärv.
174 Andersson, J., TfR 1999 s. 673
175 Andersson, J., TfR 1999 s. 674. Se prop. 1969:78 s. 93 f.
176 Se SOU 1970:19
177 Se SOU 1970:19 s. 73 ff.
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någon  mån  uppnå  större  klarhet  beträffande  förhållandet  mellan 

sanktionsbestämmelserna och avtal. Dock erinrar kommittén om att även om 

vissa avtal enligt särskild bestämmelse förklaras ogiltiga, så får man ej i och för 

sig  därigenom  någon  upplysning  om  den  närmare  innebörden  av  denna 

påföljd.178

FN-kommittén  framhåller  därefter,  att  det  emellertid  redan  av  allmänna 

rättsgrundsatser följer att svensk domstol ej äger ålägga någon, som åtagit sig 

en förpliktelse vilken strider mot legalt förbud, att fullgöra förpliktelsen. Någon 

uttrycklig bestämmelse skulle alltså inte behövas i detta avseende. Enligt FN-

kommittén  torde  detta  vara  det  mest  betydelsefulla  med  hänsyn  till  att 

sanktionslagstiftningen i princip går ut på att hindra vissa handlingar. För att 

klarlägga  sanktionslagstiftningens  civilrättsliga  betydelse  –  och  för 

lagstiftningens effektivitet – krävdes följaktligen såtillvida inte någon särskild 

lagbestämmelsen om ogiltighet.  Vidare anfördes  det  att  en bestämmelse om 

ogiltighet  ej  torde  ha  någon större  betydelse  för  att  vinna  nämnda syften  i 

sådana  fall  då  avtal  skall  bedömas  av  utländsk  domstol  eller  skiljedomstol 

enligt svensk rätt. FN-kommittén erinrar också om att svenska domstolar eller 

andra  myndigheter  inte  torde  stå  till  förfogande  för  att  genomdriva  en 

fullgörelse av mot svensk sanktionslagstiftning stridande avtal varå främmande 

stats lag i princip skall vara tillämplig179.180

Utredningen  anförde  slutligen  att  det  över  huvud  taget  –  oavsett  hur 

säkerhetsrådets  beslut  eller  rekommendationer  kan  komma  att  utformas  – 

saknas anledning att i civilrättsligt hänseende bedöma avtal,  som strider mot 

sanktionsbestämmelsen, efter andra principer än dem som gäller för avtal, som 

står  i  strid  mot  andra  straffbelagda  förbud.  Med  hänsyn  till  att  i  svensk 

strafflagstiftning ej brukar upptas någon särskild regel om avtals ogiltighet e.d. 

bör en sådan regel även kunna undervaras i sanktionslagstiftningen, som har 

straffrättslig  karaktär.  Verkan  av  att  avtal  stred  mot  sanktionslagstiftningen 

skulle således bedömas enligt allmänna principer. I sak uppgavs denna verkan 

bli  densamma  som om lagen  hade  tagit  upp  en  uttrycklig  ogiltighetsregel. 

178 SOU 1970:19 s. 75
179 Jfr. prop 1969:78 s. 39
180 SOU1970:19 s. 75 f.
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Härvidlag hänvisas till att en bestämmelse om att avtal – helt eller delvis – är 

ogiltigt,  som redan  framhållits,  inte  ger  någon närmare  upplysning  om den 

närmare  innebörden  härav.  Ogiltighetens  innehåll  får  i  sådant  fall  ändå 

bestämmas efter allmänna rättsprinciper.181

Resultatet  av  det  ovan  anförda  blev  att  FN-kommittén  föreslog  att 

sanktionslagen  inte  skulle  innehålla  någon  uttrycklig  regel  om  civilrättslig 

verkan av avtal som stred mot förbud som meddelats med stöd av lagen.182

I  propositionen följdes FN-kommitténs förslag.  Motiveringen var i  stort  sett 

densamma. Det hänvisades till att frågan om den civilrättsliga giltigheten av en 

rättshandling som har företagits i strid mot ett legalt förbud är omdiskuterad 

och att det inte är fullt klart  när ogiltighet inträder i enlighet med allmänna 

rättsgrundsatser.  Föredraganden  kommer  därefter  in  på  den  allmänna 

rättsgrundsatser  grundade  principen,  att  domstol  inte  får  ålägga  någon  att 

fullgöra  förpliktelse  som  strider  mot  förbud  i  svensk  lagstiftning  och 

konstaterar  att  det  därför  i  detta  avseende  inte  behövs  någon  uttrycklig 

bestämmelse i FN-lagen. I likhet med FN-kommittén betonar föredraganden i 

sammanhanget, att då lagen väsentligen går ut på att hindra vissa handlingar 

torde det främst vara just denna fråga, dvs. vad avser skyldigheten att fullgöra 

förpliktelser  i  strid  mot  sanktionsförbud,  som  får  praktisk  betydelse. 

Avslutningsvis konstateras att  de övriga problem som kan uppkomma under 

alla förhållanden inte lämpar sig för en legislativ reglering utan istället bör få 

sin lösning i rättstillämpningen.183

Det bör nämnas att FN-lagen kom att innehålla en bestämmelse om att förbud 

som  meddelats  även  skulle  gälla  avtal  om  förfarande  eller  åtgärd  som 

omfattades  men  vilka  slutits  innan  sådant  förbud  trätt  i  kraft  (10§). 

Bestämmelsen  motiverades  i  förarbetena  med  att  av  svenska  rättsprinciper 

torde följa, att av statsmakterna meddelade förbud mot vissa handlingar bryter 

redan  ingångna  avtal  angående  sådana  handlingar,  om  inte  annat  har 

meddelats.184

181SOU1970:19 s. 76.
182SOU1970:19 s. 76
183Prop. 1971:77 s. 62
184Prop. 1971:77 s. 88. Jfr. SOU 1970:19 s. 98.
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4.3 Betydelsen av förverkande

Av betydelse för frågan om, och i så fall i vilken omfattning, ogiltighet skulle 

komma  ifråga  vid  överträdelser  av  Rhodesialagen  respektive  FN-lagen  kan 

även bestämmelserna om förverkande tänkas ha haft. Rhodesialagen innehöll i 

9 § en bestämmelse, vari angavs att utbyte av brott enligt lagen skulle förklaras 

förverkat,  om  det  ej  var  uppenbart  obilligt.  Vidare  föreskrevs  i  10  §,  att 

egendom  som  använts  såsom  hjälpmedel  vid  brott  enligt  lagen  eller  som 

frambragts genom sådant brott kunde förklaras förverkat, om det var påkallat 

till förebyggande av brott eller eljest särskilda skäl förelåg. Detsamma gällde 

egendom med vilken tagits i befattning som utgjorde brott enligt lagen. I stället 

för  egendomen  kunde  dess  värde  förklaras  förverkat.  Motsvarande 

bestämmelse införes i FN-lagen.185

Sedan  gammalt  synes  en  förverkanderegel  i  lagstiftningen  kunna  vara  av 

betydelse  vid  bedömning  av  om  ogiltighet  skall  anses  inträda  eller  inte, 

exempelvis  om förverkande av  egendom kan tänkas  komma i  fråga  hos  en 

överlåtare,  om  egendomen  finns  kvar  hos  honom.186 Det  kan  därför  inte 

uteslutas  att  förverkanderegeln tillmättes  betydelse i  lagstiftningsarbetet,  och 

denna därvid ansågs tala emot en vid sidan härav lagstadgad ogiltighetsregel. 

En lagstadgad ogiltighetsregel är ju svårare att motivera funktionellt sett, om 

förverkande ändå kan komma i fråga.187

Å andra sidan finns det inget i förarbetena till Rhodesialagen och FN-lagen som 

tyder  på  att  förverkandereglerna  tillmätts  betydelse  vid  besvarande  av 

ogiltighetsfrågan. Vidare kan förverkande fungera som ett komplement till en 

ogiltighetspåföljd,  som  endast  aktualiseras  för  såvitt  ogiltighet  med 

rättsverkningar i form av återgång etc. inte ifrågakommer.188

Andersson anser att mot denna bakgrund så hade förverkandesynpunkten inte 

någon bestämmande betydelse för lagstiftaren,  när denna hade att välja mellan 

att  reglera eller  inte reglera ogiltighetssanktionerna. Detta innebär emellertid 
185 Andersson, J., TfR 1999 s. 677
186 Jfr. Nial, H., TfR 1936 s. 1 ff på s. 5 not 2
187 Andersson, J., TfR 1999 s. 677
188 Andersson, J., TfR 1999 s. 677-678
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inte att förverkandesynpunkten av domstolarna inte bör tillmätas betydelse vid 

en bedömning av om ogiltighet skall inträda och i så fall vilka rättsverkningar 

som ogiltigheten får.189

189Andersson, J., TfR 1999 s. 678
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5. Internationella 

sanktioner

5.1 Utvecklingen av internationella 

sanktioner

Fram  till  början  av  1990-talet  var  internationella  sanktioner  generella  och 

riktades enbart mot stater i form av t. ex. handels- och vapenembargon. Sedan 

det uppmärksammats, framför allt i samband med sanktionerna mot Irak från 

1990, att generella sanktioner ofta orsakar stort lidande för befolkningen i ett 

land  utan  att  nämnvärt  påverka  de  ansvariga  politiska  ledarna,  utvecklades 

istället  s.k.  riktade  eller  smarta  sanktioner,  som  riktades  mot  regimer  och 

regimföreträdare. Frysning av tillgångar och reserestriktioner utgör exempel på 

sådana riktade sanktioner. 190

Genom att de direkt träffar de personer som bär ansvaret för en viss politik och

skonar befolkningen i övrigt anses de riktade sanktionerna generellt vara mera 

effektiva och humana. Sanktioner riktas numera regelmässigt mot regimer och 

personer  med  anknytning  till  dessa,  samt  mot  ekonomiska  förfaranden  och 

förhållanden som underbygger regimernas politiska agenda.191

Vad  avser  sanktionernas  effektivitet  kan  särskilt  noteras  att  den  svenska 

regeringen  i  sin  skrivelse  2007/08:64,  Nationellt  ansvar  och  internationellt  

engagemang  –  En  nationell  strategi  för  att  möta  hotet  från  terrorism, 

uttryckligen  angett  att  förhindrandet  av  att  terrorister  får  tillgång  till 

ekonomiska medel är en viktig åtgärd för att hindra dem från att planera och 

genomföra terroristdåd samt rekrytera nya anhängare. I skrivelsen anges vidare 

att riktade sanktioner utgör en sådan omedelbar åtgärd som kan behöva vidtas 

för  att  förhindra  att  medel  används  för  terroristverksamhet.  Motsvarande 

190 Prop. 2009/10:97 s. 9
191 Prop. 2009/10:97 s. 9
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resonemang  kan  göras  gällande  även  beträffande  sanktionsregimer  utanför 

terroristområdet.192

5.2 Sanktioner inom FN

Jämlikt Förenta nationernas stadga [cit. FN-stadgans] artikel 24.1 (artikel- och 

kapitelhänvisningar  nedan avser  FN-stadgan om inte  annat  anges)  har  FN:s 

medlemsstater överlåtit huvudansvaret för upprätthållande av internationell fred 

och säkerhet till säkerhetsrådet. Av artikel 24.2 framgår att säkerhetsrådet – för 

att  kunna  ta  det  ansvar  det  ålagts  genom  artikel  24.1  –  har  särskilda 

befogenheter, bl.a. enligt kapitel VII. Artikel 39, som återfinns i kapitel VII, 

beskriver  säkerhetsrådets  mandat  för  att  kunna  upprätthålla  och  återställa 

internationell fred och säkerhet. Artikeln hänvisar vidare till artiklarna 41 och 

42.  Genom  artikel  41  ges  säkerhetsrådet  rätt  att  besluta  om  ickemilitära 

internationella  sanktioner.  Som exempel  på  internationella  sanktioner  anger 

artikeln  fullständigt  eller  partiellt  avbrytande  av  ekonomiska  och  andra 

förbindelser. Om, och endast om, säkerhetsrådet gör bedömningen att sådana 

åtgärder skulle vara, eller redan har visat sig vara, otillräckliga, kan det besluta 

om militära åtgärder enligt artikel 42.193

Säkerhetsrådets  beslut  i  en  s.k.  kapitel  VII-resolution  om  internationella 

sanktioner är, enligt artikel 25, folkrättsligt bindande för FN:s medlemsstater. 

Den yttersta  gränsen för  hur  långt  säkerhetsrådets resolutioner  ska följas av 

medlemsstaterna  bestäms,  förutom  av  FN-stadgan,  av  vissa  allmänna 

överordnade folkrättsliga normer, såsom vissa av de grundläggande mänskliga 

rättigheterna.  Artikel 103 föreskriver att medlemsstaternas förpliktelser enligt 

FN-stadgan  går  före  deras  förpliktelser  enligt  andra  internationella 

överenskommelser.  FN-stadgan  har  också  i  princip  företräde  framför 

säkerhetsrådets resolutioner. Artikel 48.2 föreskriver att säkerhetsrådets beslut 

för  upprätthållande  av  internationell  fred  och  säkerhet  ska  verkställas  av 

192 Prop. 2009/10:97 s. 9
193 Prop. 2009/10:97 s. 9-10
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medlemsstaterna  både  direkt  och  genom  deras  verksamhet  inom  de 

internationella organ som de är anslutna till.194

5.3 Sanktioner inom EU

EU kan besluta om internationella sanktioner inom ramen för den gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitiken. Det kan antingen vara beslut om att gemensamt 

genomföra FN:s sanktioner eller självständiga beslut om sanktioner. Detta sker 

genom  att  EU:s  ministerråd  antar  ett  rådsbeslut.  Sådana  beslut  innehåller 

detaljerade åtaganden att genomföra vissa sanktioner. De åtgärder som faller 

inom Europeiska unionens behörighet (till  exempel handelsrestriktioner eller 

frysning av tillgångar för vissa individer eller företag) genomförs sedan i en 

EU-förordning  som  blir  direkt  tillämplig  i  svensk  nationell  rätt.  EU-

förordningen kan föreskriva att vissa uppgifter ska utföras av särskilda behöriga 

myndigheter  i  varje  medlemsland.  Andra  åtgärder  faller  under 

medlemsstaternas  behörighet  (till  exempel  vapenembargon)  och  genomförs 

genom nationell lagstiftning.195

5.4 Lagen (1996:95) om vissa 

internationella sanktioner

FN-lagen ändrades ett antal gånger efter det att den infördes. Ett antal förbud 

meddelades under årens lopp med stöd av FN-lagen och berörde bl.a. Irak och 

Libyen.  FN-lagen  ersattes  1996  av  lag  (1996:95)  om  vissa  internationella 

sanktioner [cit. sanktionslagen], vilken trädde i kraft den 1 juli 1996. En nyhet 

med sanktionslagen är att regeringen erhållit en mer vidsträckt rätt att meddela 

föreskrifter om olika typer av förbud (4§).196

194Prop. 2009/10:97 s. 9-10
195Http://www.regeringen.se/sb/d/9230/a/107085
196Andersson, J., TfR 1999 s. 677-678
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Sanktionslagen  innehåller  föreskrifter  om  genomförandet  av  internationella 

sanktioner som

1. har  beslutats  eller  rekommenderats  av  Förenta  nationernas 

säkerhetsråd i överensstämmelse med Förenta nationernas stadga, eller

2. har  beslutats  i  överensstämmelse  med  de  särskilda 

bestämmelserna om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i 

fördraget om Europeiska  unionen och som syftar  till  att  upprätthålla 

eller återställa internationell fred och säkerhet.197

I lagen  finns  också  föreskrifter  som  gäller  förordningar om  ekonomiska 

sanktioner som har beslutats av Europeiska unionen.

Vid genomförande av internationella sanktioner  enligt  denna lag  avses  med 

frysning: förbud mot förfogande över och tillhandahållande av tillgångar och 

ekonomiska  resurser  i  syfte  att  förhindra  varje  möjlighet  att  utnyttja 

tillgångarna eller de ekonomiska resurserna utan särskilt tillstånd.198

Regeringen får förordna att  sanktioner enligt  sanktionslagen ska genomföras 

grundat på ett beslut eller en rekommendation som hänför sig till ett beslut eller 

rekommendation från säkerhetsrådet eller  beslut i  överensstämmelse med de 

särskilda bestämmelserna om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

i  fördraget  om  Europeiska  unionen.199 I  enighet  med  detta  får  regeringen 

meddela föreskrifter om förbud som syftar till att genomföra sanktioner mot en 

stat, ett område, en fysisk eller juridisk person, en grupp eller en enhet i fråga 

om

1.  utlänningars vistelse här i landet,
2.  in- eller utförsel av varor, pengar eller andra tillgångar,
3.  tillverkning,
4.  kommunikationer,
5.  kreditgivning,
6.  näringsverksamhet,
7. trafik, eller
8. undervisning och utbildning.

197 1 § sanktionslagen  
198 2 § sanktionslagen
199 3 § st. 1 sanktionslagen
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Ett  förbud  får  inte  gälla  egendom  som  är  avsedd  endast  för  innehavarens 

personliga bruk.200

8 § sanktionslagen anger att den som uppsåtligen bryter mot förbud som har 

meddelats enligt ovanstående punkter döms till böter eller till fängelse i högst 

två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år. Den som har begått 

gärningen av grov oaktsamhet  döms till  böter  eller  till  fängelse i  högst  sex 

månader. Detta gäller också den som bryter mot förbud i förhållande till en stat 

eller ett område utanför Europeiska unionen eller mot förbud i förhållande till 

fysiska  eller  juridiska  personer,  grupper  eller  enheter  i  en  förordning om 

ekonomiska sanktioner som

1.  har beslutats av Europeiska unionen med stöd av artikel 215 

EUF, eller

2.  har beslutats av Europeiska gemenskapen antingen före den 1 

november  1993  med  anledning  av  ett  sådant  beslut  eller  en  sådan 

rekommendation  som avses  i  1  §  första  stycket  1,  eller  före  den  1 

december 2009 med stöd av artikel 60 eller artikel 301, eller någon av 

dessa  artiklar  i  kombination  med  artikel  308,  i  fördraget om 

upprättandet av Europeiska gemenskapen.201

Utbyte av brott enligt 8 § skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart 

oskäligt.202 Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 8 § eller 

som har  kommit  till  genom ett  sådant  brott  får  förklaras  förverkad, om det 

behövs  för  att  förebygga  brott  eller om  det  annars  finns  särskilda  skäl. 

Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid 

brott enligt 8 §, om brottet har fullbordats, samt egendom med vilken någon har 

tagit befattning som utgör sådant brott. I stället för egendomen kan dess värde 

förklaras förverkat.203

200 4 § sanktionslagen
201 8 § sanktionslagen
202 11 § sanktionslagen
203 12 § sanktionslagen
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5.5 Syftet med den svenska 

sanktionslagen

Sanktionslagen har två huvudsakliga funktioner. Den innehåller för det första 

ett  bemyndigande  som  gör  det  möjligt  för  regeringen  att  snabbt,  utan  det 

sedvanliga  lagstiftningsförfarandet,  genomföra  beslut  från  FN  och  EU  om 

internationella sanktioner.204

För det andra innehåller lagen en bestämmelse som straffbelägger brott  mot 

dels förbud som regeringen har meddelat med stöd av sitt bemyndigande enligt 

lagen,  dels  också  förbud  som  har  meddelats  i  EU-förordningar  om 

internationella  sanktioner.  De  sistnämnda  förbinder  regelmässigt 

medlemsstaterna  att  ombesörja  straffsanktionering  i  sin  nationella  rätt. 

Straffbeläggandet  avseende  överträdelser  av  förbud  som  meddelats  i  EU-

förordningar torde i tiden före Lissabonfördragets ikraftträdande ha utgjort den 

del av sanktionslagen som varit av störst praktisk betydelse, ett förhållande som 

kan väntas fortsätta.205

Ett annat relevant syfte är att dirigera en hel nations handlingssätt och på så sätt 

pressa ett lands regering för ett samarbete enligt globala regler.206

Sanktionslagen ändrades och trädde i kraft 1 juli 2010. Lagen anpassades till 

Lissabonfördraget om ändring i fördraget om Europeiska unionen och fördraget 

om  upprättandet  av  Europeiska  gemenskapen,  som  trädde  i  kraft  den  1 

december 2009.207

5.6 Sanktionerna mot Iran

Det finns två parallella system av sanktioner med olika inriktning som gäller 

Iran. Det ena går tillbaka på resolutioner från FN:s säkerhetsråd och består av 

204 Prop. 2009/10:97 s. 13
205 Prop. 2009/10:97 s. 13
206 Prop. 2009/10:97 s. 13
207 Prop. 2009/10:97 s. 13
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åtgärder med anledning av misstankarna om att Iran bygger upp en kapacitet att 

utveckla kärnvapen och vapenbärare för kärnvapensystem. Det andra systemet 

av sanktioner är självständigt bestämt av EU208. Det infördes 2011 och består av 

åtgärder  med  anledning  av  den  försämrade  situationen  för  de  mänskliga 

rättigheterna i Iran209

FN:s beslut har alltsedan 2007 genomförts och vidareutvecklats inom EU. Vissa 

av  åtgärderna  har  föranlett  genomförande  i  svensk  lagstiftning  genom 

förordningen  (2007:704)  om  vissa  sanktioner  mot  Iran  och  förordningen 

(2011:174) om ändringar i densamma.210

Förordningen (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran innehåller föreskrifter 

om förbud och andra åtgärder för att i Sverige genomföra vissa sanktioner mot 

Iran som har antagits av Europeiska unionens råd.211

Förordning  (EG)  nr  428/2009  publicerades  i  Europeiska  unionens  officiella 

tidning den 29 maj  2009 [cit.  Förordning (EU) 428/2009] och trädde enligt 

artikel 28 i förordningen i kraft 90 dagar efterpubliceringen. Förordning (EU) 

961/2010 publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 27 oktober 

2010 och trädde enligt artikel 41 i den förordningen samtidigt i kraft.212

Genom  förordning  (EU)  428/2009  upprättades  en  gemenskapsordning  för 

kontroll av bl.a. export ut ur EU av produkter med dubbla användningsområden 

(artikel 1). Enligt förordningens artikel 3 ska det krävas tillstånd för export av 

vissa i bilaga l till förordningen angivna produkter.213

I  Förordning  (EU)  961/2010   finns  bestämmelser  om  export-  och 

importrestriktioner i förhållande till Iran. Bland annat stadgas att det ska vara 

förbjudet  att,  direkt  eller  indirekt,  sälja,  leverera,  överföra  eller  exportera 

sådana  varor,  som anges  i  bilaga  l  till  Förordning  (EU)  428/2009,  till  alla 

iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran (artikel 2.l a 

208 Förordning (EU) 961/2010
209 Http://www.regeringen.se/sb/d/9363
210 Http://www.regeringen.se/sb/d/9364
211 1 § Förordningen (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran
212 Prop. 2010/11:91 s. 10
213 Prop. 2010/11:91 s. 10
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och 2.2). Efter ikraftträdandet av förordning (EU) 961/2010 var det alltså inte 

längre möjligt att få tillstånd till export av de förtecknade varorna till Iran, det 

var helt enkelt förbjudet214.

Dessa förordningar är direkt tillämpliga i svensk rätt och det behövdes därför 

inga  materiella  svenska  bestämmelser  för  att  genomföra  förbudsreglerna  i 

svensk rätt.215

I artikel 37 i förordning (EU) 961/2010 anges att medlemsstaterna ska fastställa 

sanktioner för överträdelse av förordningen och vidta alla åtgärder som krävs 

för att se till att dessa sanktioner verkligen genomförs samt att sanktionerna ska 

vara  effektiva,  proportionerliga  och avskräckande.  Dessa  krav  uppfylls  bl.a. 

genom straffbestämmelserna i sanktionslagen216. Av 8 § andra stycket i lagen 

följer att det är straffbart att bryta mot de i artikel 2 i förordning (EU) 961/2010 

angivna förbud. Det är fråga om en automatiskt verkande påföljdsbestämmelse 

för den som bryter mot dessa förbud217 och det krävs för straffansvar alltså inte 

att  regeringen har  förordnat  om genomförande av  sanktioner  eller  meddelat 

föreskrifter enligt 3-4 §§ i sanktionslagen.218

214 Prop. 2010/11:91 s. 10
215 Prop. 2010/11:91 s. 10
216 Se 8 § sanktionslagen
217 Jfr. Prop. 2010/11:91 s.15
218 Prop. 2010/11:91 s. 10
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6. Diskussion och 

slutsatser

6.1 Är sanktionslagens 

förbudsbestämmelser att beaktas som 

legala förbud?

Tidigare  redogjordes  för  fyra  indelningar  av  tvingande  lag  i  allmänhet  och 

legala  förbud.219 En  tydlig  skillnad  mellan  legala  förbud  och  tvingande 

lagstiftning var att legala förbud regelmässigt förbjöd något och att tvingande 

lagstiftning vanligtvis hade en normerande eller utfyllande funktion.220

Tvingande  lag  har  oftast  ändamål  av  starkare  slag,  där  konsumentköplagen 

(1990:932)  föregår  som ett  gott  exempel.  Sanktionslagens ändamål kan inte 

direkt  jämföras  med  konsumentköplagens,  vilket  gör  det  svårt  att  motivera 

sanktionslagens förbudsbestämmelser att  vara tvingande lag på denna grund. 

Men  ett  argument  som  man  på  senare  år  bör  kunna  använda  för  att  ge 

sanktionslagstiftningens förbudsbestämmelse ett ändamål av stark betydelse, är 

att lagstiftningen grundar sig i beslut tagna av FN och EU och bör ges extra 

”tyngd” och därför ses som tvingande lag.

Jag tror att förbudslagstiftningar221 beslutade av FN och EU, trots avsaknad av 

en ogiltighetssanktion, i framtiden dels i regel kommer att börja betraktas som 

legala förbud, dels ha ogiltighet som civilrättslig rättsföljd vid överträdelse av 

lagbuden. Överenskommelser på global nivå lär utveckla en en viss betydelse 

där ogiltighetssanktioner per automatik sannolikt förmå följa ur lagbudet. Med 

detta skulle det i framtiden praktiskt sätt finnas en kategori legala förbud som 

härstammar ur globala beslut tagna FN och EU.

219 Se avsnitt 2.2
220 Andersson, J., TfR 1999 s. 540-543
221 Exempelvis sanktionslagstiftningens förbudsbestämmelser  
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För att gå tillbaka till tidigare fyra kategorier av tvingande lag i allmänhet och 

legala  förbud,  så  passar  sanktionslagens  förbudsbestämmelser  in  i  punkten 

tre.222 - av den anledningen att sanktionslagen är tvingande lag som förbjuder 

vissa internationellt relaterade rättshandlingar och saknar  ogiltighetssanktion. 

Ogiltigheten  går  inte  heller  att  följa  av  lagbudets  ändamål  och  andra 

omständigheter.  Denna  typ  av  tvingande  lagbud  tillhör  också  typen  legala 

förbud.

6.2      Vad är förbjudet?

Sanktionslagen har i syfte att genomföra internationella sanktioner som FN:s 

säkerhetsråd  och  EU  har  beslutat.223 I  situationen  avseende  Iran  anger 

förordning  (EU)  961/2010  flertalet  restriktioner,  bl.a  import-  och 

exportrestriktioner (artikel 2-10), restriktioner för finansiering av vissa företag 

(artikel 11-15), frysning av tillgångar och ekonomiska resurser (artikel 16-20) 

osv. Generellt är alla fysiska och juridiska rättssubjekt förbjudna att företa vissa 

rättshandlingar enligt förordningens bestämmelser.

Sanktionslagstiftningen  har  även  ett  innehållsförbud  som  tar  sikte  på 

avtalsförhållanden mellan juridiska och fysiska personer. Detta förbud har en 

retroaktiv verkan på tidigare slutna avtal och förbjuder även avtal som träffats 

innan förbudets trädde i kraft.224

222 Andersson, J., TfR 1999 s. 542-543
223 1 § sanktionslagen
224 5 § sanktionslagen
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6.3 Ogiltighet eller inte?

6.3.1 Rättstillämpningens bedömning

Doktrin  och  domstol  har  gått  på  Nials  spår  vad  gäller  den  generella 

bedömningen av ogiltighet vid legala förbud.225 I HD:s uttalande från rättsfallet 

NJA 1997 s 93 hade hänsyn inte tagits till godtroende medkontrahent som en 

egen  punkt  att  beakta  utan  domstolen  angav  det  som  ett  tillägg  till 

bedömningen.  På så sätt  får  godtrosbedömningen inte  lika  mycket  prioritet, 

alltså i praktiken inget självständigt moment i prövningen.

HD har inte fullt uppmärksammats att Nials yttrande vad gäller behovet av ett 

godtrosskydd tagit sikte på legala förvärvs- och föryttringsförbud. I grund och 

botten  var  Nials  undersökning  begränsad  till  just  förvärvs-  och 

föryttringsförbud.  Därför  bör  Nials  utlåtande  begränsas  till  sitt  specifika 

område, inte att tillämpas på legala förbud generellt och därefter beträffande 

tvingande lag över huvud taget. HD:s bedömningsmetod i rättsfallet från 1997, 

och annan relaterad praxis på området, bör därför beaktas med försiktighet och 

inte ha högt prejudikatvärde.

Beaktas inte godtroende part finns en risk för oerhörda missförhållanden för 

denne.  Om  det  visar  sig  att  många  godtroende  avtalsparter  orättvist  och 

oproportionerligt  drabbas  av  skada  vid  ogiltighet  –  i  jämförelse  med  deras 

avsikter – bör förbudet förses med en annan påföljd. Svensk lagstiftning har 

varit  hänsynstagande  gentemot  godtroende  part  i  bland  annat 

avtalsförhållanden226.  Därför  anser  jag att  även svensk rättstillämpning,  i  en 

bedömning avseende avtal i strid med legala förbud, bör som ett självständigt 

moment i ogiltighetsbedömningen alltid tar hänsyn till godtroende part.

225 NJA 1992 s. 717 och 1997 s. 93
226 29-31 §§ AvtL
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6.3.2 Rättsvetenskapsmännens bedömning  

Jag  anser,  i  överensstämmelse  med  de  flesta  av  rättsvetenskapsmännens 

uttalande227, att bedömningen huruvida avtal i strid med ett legalt förbud har 

ogiltighet som rättsföljd ska bedömas genom att de enskilda omständigheterna 

vägs emot varandra. I likhet med Kleineman uttalade, anser jag, att precis som 

en skadeståndsbedömning, behöver hänsyn tas till de enskilda förhållandena i 

fallet  för  att  därefter,  utifrån  en  rättspolitisk  analys,  komma  fram  till  om 

ogiltighet  skall  följa  vid  en  överträdelse  av  sanktionslagens 

förbudsbestämmelser.  Denna  bedömning  tycker  jag,  enighet  HD228,  skall 

beaktas ex officio.

Jag anser även, i likhet med Schevelius, att det finns en svag presumtion för att 

avtal  i  strid  med  legala  förbud  är  giltiga,  under  förutsättning  att  det  inte 

uttryckligen föreskrivs att ogiltighet är rättsföljden vid överträdelse. Å andra 

sidan gäller den allmänna rättsprincipen om att alla avtal som inte strider mot 

lag  eller  goda  seder  skall  hållas  (pacta  sunt  servanda),  vilket  Schevelius 

uppfattning inte fullt ut är förenlig med. Det finns dock inget som säger att 

avtal  i  strid med lag  inte  skall  hållas;  det är  upp till  lagstiftaren att  avgöra. 

Huvudregeln i svensk avtalsrätt är att alla avtal skall hållas, vilket i sin tur kan 

sägas motivera en svag presumtion för att avtal i strid med legala förbud är 

giltiga, om inte lagstiftaren har föreskrivet ogiltighet.

Jag har, som jag tidigare nämnde229, en teori om att förbud som härstammar ur 

beslut  tagna  av  FN  och  EU,  likt  sanktionslagens  förbudsbestämmelser,  i 

framtiden  kommer  att  betraktas  som  legala  förbud  och  därmed  också  få 

ogiltighetssanktion som civilrättslig rättsföljd vid överträdelse av denna. Då lär 

det blir dock bli svårt att i  framtiden försöka motivera att det finns en svag 

presumtion för att ett avtal i strid med dessa sorters legala förbud är giltig, trots 

att ogiltighetsregel uttryckligen inte finns angiven.

227 Se kapitel 3

228 NJA 1997 s. 93
229 Se avsnitt 6.1
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6.3.3 Ogiltighetsbedömningen

Nedan följer min egna analys på huruvida ett avtal i strid med sanktionslagens 

förbudsbestämmelser  bör  betraktas  som ogiltigt  eller  ej.  Tillvägagångssättet 

grundar sig i Nials systematiska indelning men här anser jag att ond eller god 

tro bör tillmätas betydelse och detta som ett självständigt moment i prövningen.

Punkter av betydelse vid bedömningen är

1. Förbudets ändamål och/eller skyddsändamål

2. Förbudets effektivitet

3. Vad som parterna emellan framstår som billigt

4. Betydelsen av ond eller god tro.

6.3.3.1 Förbudets ändamål och/eller 

skyddsändamål

Huvudändamålet med sanktionerna och påtryckningarna från omvärlden mot 

Iran är att förmå landet att agera på ett sådant sätt att omvärlden kan återfå 

förtroende  för  att  Irans  kärntekniska  verksamhet  uteslutande  har  civila  och 

fredliga syften.

Sanktionslagens  förbudsbestämmelser  uppbärs  av  skyddsintressen  som  kan 

hänföras  till  allmänna  och  samhälleliga  intressen  även  som  internationella 

intressen. Specifikt är det typiskt klassiska skyddsvärdet som är aktuellt till viss 

del men också nationellt som det globala skyddsintressen.

Förbudslagstiftningen i sanktionslagen har i grund och botten syftet att skydda 

nationer mot eventuella hot. Syftet med sanktionerna mot Iran är att påverka 

landet att bland annat upphöra med sitt kärnteknikprogram då den vid flertalet 

tillfällen har uppfattats inte ha fredliga syften230.

230Http://www.svd.se/nyheter/utrikes/eu-pressar-iran-om-karnteknik_7536664.svd
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Den globala säkerheten spelar  allt  större roll  och via FN och EU kan stora 

gemensamma beslut tas för att få igenom globala viljor. Överträdelser av dessa 

skyddsintressen,  även om det  väger  tungt  och är  av stor betydelse,  behöver 

enligt min åsikt, i sig inte innebära ogiltighet som rättsföljd.

Det  finns  inget  som  tyder  på  att  skyddsintresset  och  ändamålet  med 

sanktionerna  mot  Iran  minskar/försvinner  om  avtal  är  giltigt  mellan  två 

näringsidkare i respektive länder, i ett sammanhang som inte hotar syftet med 

sanktionerna. För att inte äventyra syftet med sanktionerna måste en analys av 

varje  enskilt  avtalsförhållande  göras  och  därefter  bestämmas  huruvida 

ogiltighet bör komma i fråga. I fall där avtalet grundar sig på handel som med 

sannolikhet kan  äventyra  sanktionernas  ändamål,  är  ogiltighet  befogat.  Om 

avtalet  inte  är  relaterade  till  Irans  kärntekniska  program,  bör  inte  heller 

ogiltighet vara aktuellt.

6.3.3.2 Effektivitetssynpunkten

Den traditionella åsikten synes vara att en ogiltighetssanktion skall bidra till 

upprätthållandet  av  förbudet.231 Ogiltighet  skall  följaktligen  ha  en  preventiv 

funktion.232 I  sanktionslagstiftningen förekommer straff  i form av böter eller 

fängelse  för  den  som  uppsåtligen  bryter  mot  4  §  sanktionslagen233,  den 

civilrättsliga  påföljden  är  dock  oklar.  HD  har  tidigare  bedömt,  vilket 

överensstämmer med Nials tes,  att  om ett  förbud i  övrigt  saknar  sanktioner 

ligger  nära  till  hands  att  uppställa  en  ogiltighetspåföljd.234 

Sanktionslagstiftningen  innehåller,  som  redan  nämnt,  straff  som  bidrar  till 

upprätthållandet av förbuden i lagens 4 och 5 §§. Frågan är om dessa påföljder 

är tillräckliga ur ett effektivitetsperspektiv?

För egen del  kan jag tycka  det  är  konstigt  att  generellt  hävda att  ett  legalt 

förbud är straffsanktionerat men att den civilrättsligt är bindande för parterna. 

Det  går  inte  att  ge  HD:s  resonemang  generell  bärkraft,  andra  sanktioner  i 

allmänhet bör inte som huvudregel antas förebygga en ogiltighetsverkan. Den 

231 Nial H., TfR 1936 s. 1 ff på s 7 f.
232 Jfr. Nial H., TfR 1936 s .1 ff på s 31.
233 8 § sanktionslagen
234 NJA 1953 s. 99

63



civilrättsliga  utgången,  får  vara  en  bedömningsfråga  som  för  bästa  utgång 

måste bedömas i varje enskilt fall. Hänsyn bör då tas till det legala förbudets 

ändamål  och/eller  skyddsändamål,  preventiva  synpunkter  och  den 

reparativa/korrigerande funktionen som ogiltighet har235. Jag anser därför inte 

att sanktionslagens påföljder generellt bör anses tillräckliga och ogiltighet bör 

på den grunden automatiskt inte uteslutas.

Mitt resonemang är dock inte av generell karaktär. Det finns inget säkert stöd 

för  att  anta  att  det  saknas  eller  finns  mindre  anledning  att  operera  med 

ogiltighet  när  andra  sanktioner  finns.  Allt  beror  på den enskilda  fallet.  Just 

gällande sanktionerna mot Iran anser jag ett avtal mellan två näringsidkare, inte 

relaterad till  Irans kärnfråga varken äventyrar upprätthållandet av förbuden i 

sanktionslagen eller hotar skyddsändamålen med lagbuden.

Praktiskt  sätt  finner  det  inget  som  tyder  på  att  ett  avtal  om  exempelvis 

exportering av lastbilar från Sverige till Iran utvecklar Irans kärnvapenteknik. 

Civilrättslig ogiltighet av avtalet kommer därför, enligt min åsikt, med största 

sannolikhet inte att bidra till att förbudets effektivitet ökar.

6.3.3.3 Vad som parterna emellan framstår 

som billigt

Den normala rättsföljd vid ogiltighet alltjämt drygt tjugo åt efter tillkomsten av 

36 § AvtL, är att båda parter är skyldiga att återbära vad de har mottagit på 

grund av avtalet eller värdet därav. För parterna är detta i allmänhet en allvarlig 

rättsföljd.  Detta  beroende  på  att  (1)  återgång  gäller  utan  någon  annan 

tidsbegränsning,  (2)  vid  större  transaktioner,  särskilt  efter  starkare 

prisfluktuationer, kan ogiltighet för endera parten medföra ekonomisk katastrof 

eller orimliga praktiska svårigheter och (3) ogiltigheten resulterar i betydande 

spekulationsmöjligheter.236 Enligt  Nial  måste  det  mot  denna bakgrund  sägas 

235 Andersson, J., TfR 1999 s. 707

236 Jfr. Nial H., TfR 1936 s. 1 ff på s. 8.
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föreligga anledning att använda ogiltighet som påföljd endast med försiktighet 

och då det verkligen är påkallat av viktiga skäl.237

Gränsöverskridande avtal rör sig ofta om stora avstånd och oftast stora summor 

pengar  och  varor  i  rörelse.  Ogiltighet  kan  både  ge  oproportionerligt  stora 

ekonomiska konsekvenser och orimliga praktiska svårigheter i jämförelse med 

effekten av vad som hade skett om avtalet fortsatt som giltig. Ur ett ekonomiskt 

hänseende  bidrar  återgång  till  ekonomisk  ruin  för  sannolikt  båda 

kontrahenterna eller i värsta fall spekulationsmöjligheter för en av parterna.

Vid en allmän intresseavvägning, och med hänsyn till förbudets ändamål samt 

ur ett effektivitetsperspektiv, anser jag inte ogiltighet vara en lämplig påföljd av 

ett avtal som inte är relaterat till Irans kärnvapenteknik.

6.3.3.4 Betydelsen av ond eller god tro

Lagstiftaren har med formuleringen av förbudet i sanktionslagen överlämnat åt 

domstolen att pröva ogiltighetsfrågan och därmed givit domstolen möjlighet att 

beakta kringliggande ändamålssynpunkter såsom omsättningsskyddet. Dock får 

omsättningsskyddet enligt mig vika då godtroende part har ett större behov av 

att skyddas.

Vid tillfällen då avtalets ogiltighet innebär betydande ekonomiska svårigheter 

för godtroende medkontrahent,  är  det  lämpligare att  välja en annan påföljd. 

Gränsöverskridande  avtal  har  ofta  många  mellanhänder,  internationella 

sanktioner  är  svåra  att  förutse  och  alla  parter  samt  mellanhänder  kan  inte 

förväntas vara fullt rustade för eventuella kriser.

237 Andersson, J., TfR 1999 s. 708
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6.4 Lagstiftningsarbetets brister

Sanktionslagens förbudsregel, liksom många andra legala förbud, har en lucka 

vad  gäller  de  civilrättsliga  verkningarna  vid  överträdelse  av  dessa. 

Rättstillämpningen har  lämnat  över bedömningen till  allmänna rättsprinciper 

och typfallsbedömningar att avgöra. Jag anser dock att det finns ett behov att 

tydliggöra vad som sker med avtalet vid överträdelse av legala förbud samt ett 

förtydligande  i  praxis  på  tillvägagångssättet  för  en  eventuell 

ogiltighetsbedömning.

Anledningen till  att klargöra den civilrättsliga verkningen av ett avtal i strid 

med ett  legalt  förbud är  många.  Förutsebarhetssynpunkten är en faktor  som 

enligt min uppfattning är av stor vikt vid arbete med legala förbud. Vare sig 

ogiltighet av avtal i strid med legala förbud bör komma i fråga eller inte, så är 

det av vikt att lagstiftaren förklarar tanken med utformningen av lagbudet och 

dess  påföljder.  Med  det  menar  jag  både  straffrättsliga  och  civilrättsliga 

påföljder. På så sätt är det både lättare för rättstillämpningen och avtalsparterna 

att förstå lagstiftarens avsikter att åstadkomma med lagbudet.  

Avseende lagbuden i sanktionslagstiftningen saknas hur lagstiftaren har tänkt, 

vilket gör det svårt  för rättstillämpning att  göra rätt  bedömning. Funktionen 

med ett lagbud bör tydliggöras mer i lagstiftningsarbetet. Lagstiftaren behöver 

klargöra  lagbudets  ändamål  och/eller  skyddsändamål  för  att  vägleda 

rättstillämpningsorganen att döma rätt.
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7. Slutord

Jag tycker att det är av stor betydelse att skydda godtroende part mot förluster 

och svårigheter  inom ramen för  ogiltighetsbedömningen vid  överträdelse  av 

legala  förbud.  Nials  ståndpunkt  vad  gäller  godtrosbedömningen  har  varit 

begränsad  till  förvärvs-  och  föryttringsförbud  och  inte  att  avse  en  generell 

bedömning av legala förbud. Med detta bör domstol (men även doktrin) vid 

nästkommande fall tillmäta godtrosbedömningen ett självständigt moment.

Det internationella skyddsintresset är av modern modell och frågor avseende 

avtal i strid med dess förbudsbestämmelser har diskuterats länge. Efter att ha 

haft en genomgång av lagrådet och föredragandens diskussion samt läst olika 

experters uttalande så har jag kommit fram till att den civilrättsliga verkan av 

ett  avtal  i  strid  med  sanktionslagens  förbudsbestämmelser  inte  automatiskt 

innebär ogiltighet. Lämpligast är att göra en ogiltighetsbedömning med hänsyn 

taget till förbudets ändamål och/eller skyddsändamål, förbudets effektivitet, vad 

som parterna emellan framstår som billigt och betydelsen av ond eller god tro.

Jag  anser  att  lagbestämmelser  likt  sanktionslagens  är  av  viktig  art  och 

åtminstone  förarbetena  till  denna  bör  specificeras  och  hålla  kommande 

avtalsparter ifrån osäkerhet, om eventuellt en överträdelse av ett lagbud skulle 

bli aktuell. Därför håller jag inte med om FN-kommitténs bedömning238 om att 

avtalslagen  och  allmänna  rättsprinciper  bör  räcka  för  en  bedömning  om 

rättsföljden för överträdelse av ett legalt förbud. Detta synsätt verkar dessvärre 

fortfarande finnas hos lagstiftaren.

HD:s  hänvisning  till  allmänna  rättsprinciper  skapar  osäkerhet  i 

rättstillämpningen. Jag tror att en uttrycklig reglering eller ett tydliggörande av 

lagstiftningsarbetet till  sanktionslagens förbudsbestämmelser är effektivt, inte 

minst  ur  en  rättsekonomisk synvinkel.  De dömande instanserna kommer  att 

tydligare veta hur de ska avgöra vilket bidar till att både staten och parterna 

sparar  tid  och  pengar.  Jag  anser  att  ogiltighetsbedömningen  säkrar  att 

238 Se avsnitt 4.2
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domstolen dömer utgången av domen efter  det  enskilda fallet.  Vid orimliga 

påföljder på grund av ogiltighet kan andra lämpligare påföljder väljas.

Ogiltighet  behöver  inte  vara  den enda civilrättsliga  påföljden  men eftersom 

frågan  om  ogiltighet  har  varit  uppe  i  praxis239 borde  någon  form  av 

ogiltighetsbestämmelse tilläggas. Detta för att reda ut oklarheterna kring hur en 

eventuell  ogiltighetsbedömning  skall  gå  tillväga,  speciellt  avseende 

godtrosbedömningen. På så sätt blir sanktionslagens 5 § mer förutsägbar.

Via  praxis  kan  ogiltighetsbedömningens  tillvägagångssätt  också  tydliggöras. 

Dock  är  denna  process  tidskrävande  och  det  finns  inga  garantier  på  att 

domstolen vid det tillfället har insett att Nials uttalanden kring behovet av ett 

godtrosskydd  varit  begränsad  till  legala  förvärv-  och  föryttringsförbud,  och 

därmed ge betydelsen av god tro ett självständigt moment i prövningen.

Som  avslutning  vill  jag  bidra  med  nedanstående  förslag  till  tillägg  av 

sanktionslagens 5 §.

Avtal eller avtalsvillkor i strid med förbud som har meddelats enligt 4 § är  

ogiltig.  Bedömningen  av  ogiltighet  av  avtalet  skall  göras  med  hänsyn  till  

förbudets  ändamål  och/eller  skyddsändamål,  förbudets  effektivitet,  vad  som  

parterna emellan framstår som billigt samt betydelsen av ond eller god tro.

239NJA 1997 s. 93
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