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Debatlederen, justitierådet Henry Ådahl, Finland:

Jag hälsar Er alla hjärtligt välkomna. Så vitt jag vet har ämnet för vår debatt i
dag inte tidigare varit föremål för diskussion på nordiskt juristmöte. Man kan
hoppas att debatten blir livlig och ger svar främst på den frågan om problemen är
av denna art att ny lagstiftning skulle behövas och i så fall om nordiskt lagsamar-
bete är av nöden.

Referenten, justitierådet Erkki-Juhani Taipale, Finland:

I referatet, som ingår i det på förhand utdelade materialet, har jag strävat till
att framlägga några centrala principer i diskussionsfrågan. Ämnet är omfattande
och mångfasetterat, varav följer att jag inte strävat till fullständighet i min fram-
ställning. Samtycke och risktagande har stor betydelse både i rättsvetenskapen
och rättspraxisen. Jag törs vänta mig, att det inom denna auktoritativa församling
uppstår en intressant diskussion, där temat belyses från olika håll och beaktans-
värda kompletterande synpunkter framförs.

Beträffande inledningsanförandena har vi med korreferenten professor Arn-
ljótur Björnsson överenskommit, att han koncentrerar sig på den skadestånds-
rättsliga sidan och jag håller mig till ämnets straffrättsliga del.

Samtycke och risktagande hör såsom straffrättsliga begrepp till rättmätighets-
grunderna. Rättsstridigheten i en gärning, som motsvarar brottsbeskrivningen,
kan i vissa fall bortfalla på grund av den kränktes samtycke eller risktagande. Så-
ledes är en gärning, som ser ut att vara rättsstridig eftersom den motsvarar brotts-
beskrivningen, rättmätig och förblir ostraffad. Rättmätighetsgrunden skiljer sig
från påföljdseftergiften, vars verkan är att en rättsstridig handling förblir ostraf-
fad av subjektiva skäl. Så är fallet exempelvis när gärningen begåtts av misstag.

Även nödvärn och nödtillstånd är rättmätighetsgrunder. Stadganden därom
finns i strafflagens allmänna del, däremot ej rörande samtycke och risktagande.
Det finns alltså inte enhetliga lagstadganden om samtycke och risktagande som
rättmätighetsgrund. I vissa stadganden i strafflagen ingår bestämmelser om be-
tydelsen av samtycke för straffbarheten. Så är fallet exempelvis beträffande upp-
såtligt brott mot liv i 21 kap. 3 § Finlands strafflag, enligt vilket lagrum dödande
på den kränktes begäran skall bestraffas lindrigare än för mord eller dråp. I vissa
stadganden framgår verkan av samtycke på annat sätt. Så är fallet till exempel i
stadganden rörande „vit slavhandel" samt abort och sterilisering. I sådana fall
medför bedömningen av samtyckets eller risktagandets betydelse inte några stör-
re problem.
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Straffrättsliga stadganden, som i den skrivna lagen gäller samtycke och riskta-
gande, är knapphändiga. Samtycke och risktagande som straffrättslig rättmätig-
hetsgrund är således till största delen beroende av straffrättens allmänna läror
och principer. Principen ingår i satsen „volenti non fit injuria", som har sitt ur-
sprung i romersk rätt. Principens viktigaste betydelse kan anses ligga däri, att en-
var bör inom vissa gränser äga bestämma över sina intressen. Läran har samband
med principen, att man inte kan begå brott mot sig själv, men går ej lika långt i
att utesluta brottslighet.

Samtycke och medvetet risktagande leder inte till bortfall av rättsstridighet och
straffbarhet av samtliga gärningar. Detta är naturligt. Orsak härtill är det allmän-
na intresset, vilket hänför sig till straffrätten som en väsentlig del. Å andra sidan
kan inte några allmänna och entydiga regler framläggas vid hurudana handlingar
rättsstridigheten bortfaller. Det att samtycke erkänns som en rättmätighetsgrund,
baserar sig på den kränktes rätt att avstå från sitt straf f skydd inom vissa gränser.
Om det inte ur ett enskilt straffstadgande framgår huruvida gärningens, som upp-
fyller brottsbeskrivningen, straffbarhet bortfaller på grund av samtycke, kan man
söka finna en lösning genom att utreda vilken rättslig nyttighet ifrågavarande
stadgande avsetts att skydda. Om straffstadgandets ändamål är att skydda annat
än det enskilda intresset, torde inte gärningens rättsstridighet bortfalla. Men ej
heller anses samtycke alltid leda till bortfall av rätsstridighet, fastän stadgandets
ändamål är att skydda det enskilda intresset.

Man kan allmänt konstatera beträffande vissa enskilda brottstyper följande: Då
det gäller misshandelsbrott bortfaller straffbarheten vid lindrig misshandel. Vi-
dare har man ansett att rättsstridigheten i allmänhet bortfaller vid samtycke till
brott mot frihet och ära.

För att samtycket skall vara relevant, bör det vara så givet, att man kan anta att
givaren med beaktande av ålder och hälsa förstår vad det är fråga om. Samtycket
bör vara frivilligt givet och kan återkallas innan gärningen begåtts.

Frågan om hypotetiskt samtyckes godtagbarhet är intressant. Ivar Strahl har
behandlat frågan och ger följande argument för hypotetiskt samtyckes godtagbar-
het:

„I det dagliga livet är det vanligt, att människor begår gärningar, som faller un-
der en brottsbeskrivning, i förlitan på att de skulle ha fått samtycke om de frågat.
Man må betänka, hur vanligt det är att någon utan att bedja om lov lånar något
från grannen eller från en vän när denne är borta eller att någon som fått en sak
till låns på viss tid behåller och brukar den längre utan medgivande av ägaren el-
ler, att, när det gäller fungibla ting, någon olovandes tager sådant i tanke att skaf-
fa tillbaka lika mycket av samma slag innan ägaren har behov av det tagna. Hand-
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lingar sådana som dessa begås av människor, som anses rättskaffens och om-
dömesgilla, i så stor utsträckning att det möter betänkligheter att anse gärningar
brottsliga. Denna synpunkt torde vara utslagsgivande. Den leder dock inte längre
än att hypotetiskt samtycke erkännes som brottslighetsuteslutande i fall som, ehu-
ru talrika, är tämligen bagatellartade."

Jag skulle dock inte tala för godkännande av hypotetiskt samtycke såsom rätt-
mätighetsgrund ens i dylika fall. Förfarandet, som Strahl beskrivit, är rättsstri-
digt. Då det ej kan anses förtjäna straff, kunde på gärningen hellre tillämpas på-
följdseftergift. Brottet är i varje fall obetydligt och har berott på tanklöshet och
allmänt intresse fordrar ej ådömande av straff.

I domstolspraxis aktualiseras sällan den straffrättsliga betydelsen av samtycke
eller risktagande som rättmätighetsgrund. Jag har förstått att detta utvisar att
samtycke och risktagande som rättmätighetsgrund är vida godkänt.

I det dagliga livet stöter man på samtycke och risktagande som rättmätighets-
grund oftast vid utredning av skador och dödsfall som hänför sig till idrotts- och
fritidsaktiviteter. Likaså har samtycke och risktagande i praktiken relevans då
man bedömer, huruvida kritik mot offentlig person utgör straffbar ärekränkning.
Vid många idrottsgrenar och fritidsintressen kan medidrottare eller övriga vållas
skada. Till boxning hör misshandel av motståndaren. Vid många lagidrottsgrenar
hör tackling till spelets karaktär och vid motorsporten användes höga hastigheter
ända upp till den yttersta prestationsnivån. Beträffande sport och fritidsaktivite-
ter är det fråga om verksamhet som samhället godkänt. Den som deltar i idrott
och fritidsaktiviteter tar medvetet en risk att vållas en för verksamheten typisk
skada. Genom att utsätta sig för offentligheten anses en offentlig person god-
känna normalt hårdare och grövre kritik. I dessa fall behöver samtycke till rätt-
skränkning inte vara uttrycklig. Samtycke till en viss risk anses ha givits genom
deltagandet i idrotten eller uppträdandet i offentligheten. Sedvanliga därvid er-
hållna skavanker är tillåtna och man bör utstå dem. Regelenlig tackling i en spel-
situation leder således ej till åtal eller straff. Finlands högsta domstol har i enlig-
het med detta avgjort år 1982 ett ärende rörande utkörning vid en rally tävling, vil-
ken ledde till döden. En bil som deltagit i tävlingen hade vid specialprovet störtat
från vägen och kartläsaren hade dött. Häradsrätten och hovrätten fann tävlaren
som kört bilen ha gjort sig skyldig till ovarsamhet och dömde honom för dödsvål-
lande. Högsta domstolen förkastade åtalet. I motiveringarna uttalades bland an-
nat följande: Specialprovet är en hastighetstävling och den utfördes på en väg,
som var avspärrad från övrig trafik. Bilen och tävlarna var utrustade med skydds-
anläggningar för eventuella ofta förekommande utkörningar. Chauffören hade in-
te förfarit i strid med tävlingsreglerna och kartläsaren hade före tävlingen varit
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medveten om de faror som rallykörning hotar tävlare. Med beaktande av tävlingens
karaktär kan man inte förutsätta, att tävlarna iakttar lika stor aktsamhet som i all-
män vägtrafik. För allmän säkerhets skull bör dock krävas, att tävlarna ej med sitt
körsätt utvisar direkt likgiltighet för annans säkerhet eller egendom och sålunda ej
av oaktsamhet förorsakar olyckor. Tävlaren, som körde bilen, ansågs inte ha förfarit
på detta sätt ovarsamt och därför ansågs han inte ha vållat kartläsarens död.

Många offentliga personer är känsliga då det gäller negativ offentlighet som
riktas mot dem. Rättegångar har inletts då man ansett att ära eller personlig in-
tegritet kränkts. I Finland har vid flera rättegångar konstaterats, att person, som
utsätter sig för offentligheten bör utstå även hård negativ kritik, också sådan, som
riktad mot en vanlig människa skulle dömas som ärekränkning. Detta är ett slags
risktagande, som hör samman med att utsätta sig som offentlig person.

Allt är dock ej tillåtet under sken av idrott och lek. Om skadan har vållats av
handling i strid med godkända spelregler eller om motståndaren skadats avsikt-
ligt, kan förfarandet inte anses rättmätigt. Sällan, inte ens i grova fall, har person,
som förfarit mot spelreglerna eller vid rentav uppsåtlig misshandel på spelarenan,
ställts i Finland till straffrättsligt ansvar inför domstol. Ersättningsfrågorna har
skötts inom ramen för idrottsföreningarnas försäkringar och straffet har utgjort av
idrottsorganisationen utdömt disciplinärt tävlingsförbud. Nyligen inträffade i
samband med en ishockeymatch en misshandel av motståndare, som inte på nå-
got sätt hänförde sig till spelsituationen, vilket väckte debatt därom, huruvida
den offentliga makten borde ingripa i våldet på idrottsplanerna. Parterna i ifråga-
varande fall gjorde ej polisanmälan. Misshandeln, som ägde rum vid en ligamatch
i en nästan fullsatt ishall, refererades i pressen. Chefen för åklagarämbetet i Hel-
singfors fäste avseende vid ärendet och bad ex officio polisen undersöka ärendet.
Undersökningen ledde till åtal och spelaren, som gjort sig skyldig till misshandel,
straffades. Åklagaren motiverade sitt exceptionella förfarande med, att eftersom
ishockey är en idrottsgren som i synnerhet ungdomen gynnar och ligaspelarna är
deras idoler, kan det inte anses godtagbart, att grov regelstridig misshandel, som
icke hänför sig till spelsituationen, skulle förbli ostraffad. Med anledning av åkla-
garens aktivitet framfördes ståndpunktstaganden för och emot. Personligen skulle
jag stöda åklagarens förfarande.

Korreferenten, professor Arnljótur Björnsson, Island:

Jeg vil gerne først for mit eget vedkommende og sikkert også på auditoriets
vegne, sige tak til referenten for det værdifulde arbejde han har udført til frem-
læggelse af et grundlag for diskussionen.
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Diskussionsemnet er meget omfattende og det er derfor udelukket at kommen-
tere alle de aspekter, som referenten har gjort rede for. Jeg vil derfor koncentrere
mig om et forholdsvis begrænset emne på erstatningsrettens område i håb
om at andre, som deltager i diskussionen, kommer ind på de punkter, som jeg
udelader.

Referenten drøftede bl.a. det nære slægtskab mellem retsbegreberne samtykke
og accept af risiko. Blandt de spørgsmål som har været livligt diskuterede i den
juridiske teori i Norden, er hvornår skadelidtes handling bør betragtes som stilti-
ende samtykke af risiko for skade og hvornår den bør betragtes således, at skade-
lidte så - eller burde have set -risikoen for at lide skade.

Jeg vil ikke drøfte specielt, hvilke interesser der gyldigt kan afstås eller spørgs-
målet om, hvor langt samtykket i enkelte tilfælde rækker, men referenten gjorde
disse punkter til genstand for sine drøftelser, både vedrørende strafferetten og er-
statningsretten.

Hovedtemaet i mine reflektioner bliver den erstatningsretlige betydning af ac-
cept af risiko og i den forbindelse bliver behandlet tilfælde, som ligger på skille-
linjen mellem accept af risiko på den ene side og samtykke eller egen skyld på
den anden side. Jeg bruger her udtrykket accept af risiko, selv om Gomard o.fl.
med rette har påpeget at det er mere korrekt -for at forebygge misforståelse - at
bruge udtrykket egen risiko.

Spørgsmålet om hvilken indflydelse accept af risiko bør have på skadelidtes er-
statningskrav bliver aktuelt når skadevolderen er objektivt ansvarlig eller har
handlet uagtsomt. Såfremt situationen forholder sig anderledes, f. eks. nå en spil-
ler kommer til skade under fodboldspil og han ikke kan påvise nogen skyld hos
de andre spillere, så har accept af risiko som indsigelse mod erstatningskravet ik-
ke nogen selvstændig betydning.

I litteraturen er der stort set enighed om, at accept af risiko i erstatningsretten
kan betragtes på tre måder:

For det første kan accept af risiko betragtes som en selvstændig objektiv an-
svarsfrihedsgrund, for det andet kan den betragtes som en integrerende del af sel-
ve culpabedømmelsen og for det tredje kan den betragtes på samme måde som
egen skyld.

Det første synspunkt, ansvarsfrihedsgrunden, vil føre til skadevolderens frifin-
delse, selv om skaden skyldes hans culpa. Det samme gælder, når skadelidtes ad-
færd er af en sådan art, at den anden part ikke kan anses at have udvist uagtsom-
hed. I det sidstnævnte tilfælde kan udfaldet enten blive frifindelse eller at den
skadelidte får en del af sin skade erstattet. Alle disse synspunkter har været ind-
gående behandlet i litteraturen, men diskussioner og forskning har ikke ført til
noget endeligt resultat. Domspraksis i Norden er heller ikke ensartet på dette

25 Det 32. nordiske juristmøde
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område. Domstole har tilsyneladende valgt forskellige løsninger selv om tilfælde-
ne har været nært beslægtede eller helt ensartede.

Mødedeltagerne kender godt skandinavisk teori og praksis om accept af risiko.
Jeg finder det på sin plads at give en kort oversigt over islandsk ret og fremsættte
nogle bemærkninger med udgangspunkt i den. Desværrre kan jeg ikke undlade at
strejfe nogle punkter, som i nogle af de andre nordiske lande nu er af mindre
praktisk interesse end tidligere, bl.a. på grund af nye regler om skadelidendes
medvirken.

I Island, som iøvrigt i Norden, opstår flere tvivlstilfælde angående accept af ri-
siko end angående klart samtykke. Der findes kun een lovbestemmelse om rets-
virkningen af accept af risiko i islandsk ret, nemlig en bestemmelse i lovbogen
Jónsbog fra året 1281. Denne bestemmelse er vistnok den ældste gældende lovbe-
stemmelse i Norden angående dette emne. Reglen er sålydende i en dansk over-
sættelse:

„Om man leger, går sammen i Favn at brydes, eller drages om Skind i Hænder
(Skinddræt) med sin Vilje, da forsvare hver for sig selv, dog han i så Fald får Men
eller Skade."

Fra omkring sidste århundredeskifte har denne regel været optaget i lovsam-
linger i den form, som foran anført, men i den originale tekst af Jónsbogen var
bestemmelsen fyldigere og indeholdt den undtagelse, at skadevoderen ikke kunne
gøre synspunktet accept af risiko gældende, hvis han havde forvoldt skaden med
forsæt. Bestemmelsen i Jónsbog stammer fra den del af den islandske fristats lov-
samling Grågås som kaldes Drabsbalken og oprindelig blev nedfældet på hånd-
skrift i året 1117.

Man kender ingen eksempler på, hvorledes denne bestemmelse i Jónsbogen
blev tolket i de tidligere århundreder og domme i den senere tid er ret få. En høj-
esteretsdom fra året 1968 (H 1968, s. 470) bør nævnes:

Sagen angik et tilfælde hvor A og B, som medlemmer i en rideklub, deltog i en
udflugt til hest. A blev sparket af den hest, som B red på. B ansås ikke at have
udvist uagtsomhed. Retten fandt ikke at man kunne pålægge B objektivt ansvar
uden særlig lovhjemmel. I dommen blev det fremhævet at A og B deltog i en
gruppeudflugt, som indgik som led i normal dyrkning af sporten og som hobby. B
blev følgelig frifundet.

Uanset at dommerne ikke citerede den 700 år gamle Jónsbogregel om skader
under leg eller sport, er sagens udfald i god overensstemmelse med reglen. I Is-
land er ejere af dyr i almindelighed ikke objektivt ansvarlige for deres dyr, men
domstolene kan anvende en objektiv erstatningsregel uden at der findes en posi-
tiv lovhjemmel. I den anførte sag forkastede dommerne det objektive ansvar ale-
ne med det argument, at skaden skyldtes et uheld ved udøvelse af sport eller hob-
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by. Denne sag er et tydeligt eksempel på klar accept af risiko, hvor der ikke var
tale om skadelidtes egen skyld. Dommen behandlede derimod ikke spørgsmålet
om, hvorvidt den skadelidtes deltagelse i udflugten ville have fritaget B for ansvar
hvis han havde handlet uagtsomt.

Det må antages at bestemmelsen i Jónsbogen er i god overensstemmelse med
moderne erstatningsretlige synspunkter. Bestemmelsen vil ikke blive forkastet
som en „for gammel" retskilde, idet Islands Højesteret i de sidste årtier har an-
vendt forskellige bestemmelser fra Jónsbogen. Af dommen kan man ganske vist
ikke drage sikre slutninger om gyldigheden af accept af risiko bestemmelsen, men
det må dog sikkert antages, at den vil blive anvendt som en almindelig regel om
ansvar for skader forvoldt under leg og sport. Ordlyden i Jónsbogen tillader ikke
nedsættelse af erstatningen. Erstatningsretten bortfalder helt, når bestemmelsen
finder anvendelse. Bestemmelsen kan dog ikke anvendes, hvis skadevolderens
adfærd var forsætlig.

Jónsbogs-bestemmelsen indførtes længe før nogen begyndte at organisere
sportsbegivenheder. Det må tiltrædes, når referenten understreger, at holdningen
til accept af risiko må være helt anderledes overfor en skadevolder som selv delta-
ger i en leg eller sport, end overfor en erhvervsdrivende som organiserer eller fø-
rer kontrol med en sports-begivenhed eller skaffer lokaler eller et stadion til fore-
stillingen. Deltagelse i leg eller sport fritager ikke den sidstnævnte for erstatnings-
ansvar for fejl ved udførelsen af virksomheden eller farlige tilstande på
sportsområder, hvilket klart fremgår af de finske domme, som referenten har ci-
teret.

Islandske domme om andre tilfælde af accept af risiko eller samtykke er få. Ac-
cept af risiko med fuldstændig bortfald af erstatning er i retspraksis statueret i til-
fælde, hvor skadelidte som passager har indladt sig på kørsel med en spiritus-
påvirket fører. Derimod har retspraksis ikke udviklet regler om grænsen mellem
egen skyld og accept af risiko blandt passagerer som kommer til skade under bil-
kørsel hvor føreren ikke har førerbevis.

I islandske domssamlinger findes der ingen eksempler på, at en arbejdstager,
som kommer til skade under sit arbejde, har mistet ret til erstatning på grund af
accept af risiko. Arbejdsulykker er i den grad forskellige fra sportsulykker og lig-
nende ved det, at skaden indtræffer, når skadelidte udfører et arbejde, hvor det
praktisk taget kan være en nødvendighed for ham at udsætte sig for en vis fare. I
arbejdsulykkestilfælde er der derimod hjemmel for at nedsætte eller efter om-
stændighederne lade ansvaret bortfalde, hvor medhjælperen selv har udvist skyld.
Ved bedømmelsen af skylden hos henholdsvis arbejdsgiveren og medhjælperen
må man selvfølgelig bl.a. vurdere de faremomenter som knytter sig til arbejdet.
Hvis en arbejdstager pådrager sig en ulykke eller bliver syg på grund af en er-
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hvervsrisiko, som ikke kan forebygges og som arbejdsgiveren ikke kender til, kan
skadelidte ikke rejse erstatningskrav på grundlag af culpa. Frifindelsesgrundlaget
i dette tilfælde er ikke accept af risiko, men derimod at der ikke foreligger culpa
hos arbejdsgiveren. Det er så en anden sag om arbejdsgiveren muligvis kan ifalde
objektivt ansvar i særlige tilfælde. Der synes ikke at være holdepunkter for at an-
vende regler om accept af risiko på arbejdsulykker, som delvis kan henføres til ar-
bejdsgiverens culpøse adfærd, bortset fra nogle ganske særlige undtagelsestilfæl-
de, f.eks. hvor en person påtager sig at udføre arbejde som kræver dumdristig-
hed, f.eks. farlige cirkusnumre og lignende.

En aftalebestemmelse om risikotillæg til lønmodtageren vil normalt ikke blive
anset som et afkald på erstatningskrav eller påtagelse af en risiko. Derimod må
det anses for tilladt, at der indgås en aftale, hvor arbejdsgiveren køber en særlig
ulykkesforsikring med en usædvanlig høj forsikringssum mod at lønmodtageren
giver afkald på ret til at kræve erstatning for arbejdsskade. Eksemplet er dog ikke
særlig praktisk.

I islandske retssager angående tingskade uden for kontraktsforhold findes der
ikke eksempler på at reglerne om accept af risiko er blevet anvendt. Referenten
nævner i sit skriftlige indlæg synspunkter, som er fremkommet i Danmark, nemlig
at skadelidte delvis eller udelukkende kan komme til at bære egen risiko for kost-
bare eller sårbare ting. Mit synspunkt er, at i denne type af sager vil det normalt
være mere naturligt at anvende reglerne om skadelidtes egen skyld. Når kostbare
eller sårbare ting opbevares eller transporteres, hvor man kan forvente en hård
behandling eller anden slags udsættelse for fare, må man som regel stille krav om,
at ejeren af tingen træffer foranstaltninger til at afværge skader. Såfremt han ikke
gør det, finder regiene om skadelidtes egen skyld anvendelse. Muligvis ønsker
nogen i denne forbindelse at drøfte skadelidtes retsstilling i kontraktsforhold,
men tiden tillader ikke at jeg gør det.

I sit skriftlige oplæg kommer referenten ind på samtykke og accept af risiko,
når der kræves erstatning på grundlag af objektivt ansvar. I de tilfælde, som ikke
er lovbestemte, har domstolene vistnok hjemmel til at bruge accept af risiko som
en slags begrænsning af objektivt ansvar. I en domsafgørelse her i landet blev det
antaget at passagerer, som indlod sig på kørsel med en beruset bilfører ikke alene
tabte deres ret til erstatning fra bilføreren men også fra bilejeren, som ellers iføl-
ge færdselsloven ville bære objektivt ansvar (H 1987, s. 67).

I andre kategorier af sager kan det tænkes, at skadelidte taber sin ret til erstat-
ning på grundlag af synspunkter om, at objektive erstatningsregler ikke uden vi-
dere omfatter medkontrahenter eller personer som har indrettet sig på en sådan
måde eller driver en virksomhed af en sådan karakter, at de er udsat for en for-
øget risiko fra det foretagende, som er underlagt en regel om objektivt ansvar.
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Spørgsmålet om arbejdstagerens accept af risiko er blevet behandlet her foran,
hvor en arbejdsulykkke skyldes culpøs adfærd. Det er på sin plads at undersøge
arbejdstagerens retsstilling i andre tilfælde. Domstolene kan i særlige undtagelses-
tilfælde pålægge arbejdsgiveren objektivt ansvar for arbejdsulykker. Bl.a. kan
nævnes domsafgørelser om objektivt ansvar for personskader, som arbejdstagere
pådrager sig på grund af fejl eller brist i maskiner eller materiel som arbejds-
giveren bruger til driften. For skærpet ansvar taler flere grunde, som er alminde-
lig kendte. Det synes mere nærliggende at pålægge risikoen for tekniske fejl, farli-
ge stoffer, eksplosioner på arbejdspladsen o. lign. arbejsgiveren snarere end løn-
modtageren. Argumenterne er nært beslægtede med de argumenter om
forbrugerbeskyttelse, som danner grundlag for lovfæstede og ulovfæstede regler
om objektivt produktansvar. Det forekommer mig at disse argumenter udeluk-
ker, at arbejdsgiveren kan påberåbe sig accept af risiko fra lønmodtagernes side i
denne type af sager. Denne konklusion er også i overensstemmelse med stand-
punktet i skandinavisk juridisk litteratur. Her kan bl.a. nævnes de norske for-
fattere Lødrup og Hagstrøm.

De eksempler som referenten har nævnt viser den brogede mangfoldighed, der
er samlet under etiketten accept af risiko. Hvis jeg forstår referenten rigtigt, me-
ner han, at synspunkter om accept af risiko først og fremmest gør sig gældende
ved leg- og sportstilfælde samt andre tilfælde hvor skadelidte frivilligt og uden
tungtvejende grunde indlader eller blander sig i et farligt foretagende. Jeg er helt
enig med ham på dette punkt.

Det fremgår klart af referentens indlæg, at der i nordisk ret hersker ret stor
usikkerhed angående afgrænsning af begrebet accept af risiko. Denne usikkerhed
kan føre til problemer, fordi retsvirkningerne af accept af risiko ifølge den tradi-
tionelle opfattelse er mere alvorlige for den skadelidte end virkningerne af egen
skyld. Det er vanskeligt at begrunde at skadelidte skal stilles meget dårligere i ac-
cept af riskio tilfælde end i tilfælde af egen skyld. Vinding Kruse m.fl. har på-
peget at man bør åbne mulighed for at nøjes med blot at nedsætte erstatningsan-
svaret i tilfælde af accept af risiko. Disse synspunkter er også blevet fremhævet i
bemærkningerne til det danske lovforslag fra 1985 om ændring af færdselsloven.
Den tilsigtede ændring af praksis med hensyn til accept af risiko er et faktum i
færdselssager i Danmark, selv om den ikke fremgår af teksten i den nugældende
færdselslov. Denne ændring kunne medføre nødvendig fleksibilitet og derved
fremkalde bedre harmoni i afgørelser i disse to vigtige grupper af nært beslægtede
forhold.

Jeg er nu nær ved slutningen af mit indlæg. Skulle jeg fremhæve nogen „de lege
ferenda" synspunkter vil jeg først henlede opmærksomheden på den mulighed at
følge Danskernes eksempel. For det andet kan det diskuteres, om man ikke skul-
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le tage skridtet videre og indføre samme retsvirkninger for egen skyld som for ac-
cept af risiko, også på andre områder end kørsel med spirituspåvirket fører.

Diskussionen må tage sit udgangspunkt i det faktum at retsreglerne om samtyk-
ke og accept af risiko ikke er de samme i alle de nordiske lande. F. eks. fører reg-
lerne i den svenske skadeståndslag om skadelidtes medvirken i det mindste in-
direkte til en ændret stillingtagen til accept af risiko ved personskade. Endvidere
kan nævnes de nye vigtige særordninger der i flere nordiske lande giver skadelidte
fuld dækning for personskade eller tab af forsørger, uden hensyn til betingelserne
for krav ifølge de traditionelle erstatningsregler. I den efterfølgende diskussion vil
der forhåbentlig komme indlæg og kommentarer fra jurister i de lande hvor lo-
vændringer eller nye erstatningsordninger har ført til ændrede synspunkter på
dette område.

Dagens diskussionsemne er et af mange eksempler på komplicerede problem-
stillinger i erstatningsretten, som det ikke er let at finde løsninger på ved lov-
givning. Den traditionelle erstatningsret er en kompliceret og sendrægtig erstat-
ningsordning, som ofte giver de skadelidende ingen eller kun begrænset ret. Øn-
sker man at forbedre skadelidtes mulighed for at få erstatning for person eller
tingskade kan det derfor blive nødvendigt at gribe til private forsikringer eller so-
ciale sikringsordninger.

Professor Anders Vinding-Kruse, Danmark:

Jeg vil gerne først og fremmest takke referenten og korreferenten for de meget
instruktive oplæg vi har fået her i dag og også de mundtlige indlæg. Det jeg gerne
vil sige lidt om, er det spørgsmål, som korreferenten var inde på i slutningen af sit
indlæg, nemlig den ændring der er sket i den danske færdselslov i 1985. Det er så-
ledes i vores teori og også i vores praksis, at det kan diskuteres, hvornår der fore-
ligger accept af risiko, og det har indlederne synes jeg gjort udmærket rede for.
Men hvis der forelå accept af risiko, ja så faldt erstatningsansvaret hos os helt
bort. I modsætning til tilfælde, hvor man kunne tale om, der forelå egen skyld,
egen culpa, hos den pågældende kunne ansvaret nøjes med at blive nedsat. Den-
ne retstilstand kunne virke meget hård, og den virkede syntes man særligt hård
indenfor trafikretten. Det var således at hvis man som passager hos en motor-
fører, om hvem man vidste at han var så beruset, at han ville falde ind under vo-
res straffelovgivning om ratfylleri og der så skete en alvorlig ulykke, hvor passa-
gereren blev lemlæstet var retspraksis den, at så faldt ansvaret helt bort. Man kan
nok sige, at når man accepterer en risiko, så har man også mindre behov for rets-
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beskyttelse, end de der ikke har accepteret en risiko. Da vi så skulle frem til at
ændre retsstillingen i 1985, indførte vi den regel, at personskade, erstattes udfra
en objektiv erstatningsregel af den eller de motorkørere, der har været implicere-
de i uheldet. De hæfter altså efter omstændighederne solidarisk. Er der kun en
enkelt motorkører, er det hans forsikring der hæfter. Men så ændrede vi egen
skyldsreglen derhen, at hvis der kun forelå simpel uagtsomhed, så skulle man ik-
ke nedsætte ansvaret. Det havde man gjort tidligere, og forelå der grov uagtsom-
hed, ja så skulle det heller ikke bortfalde, men så kunde man foretage en ned-
sættelse mere skønsmæssigt. Endelig hvis der forelå forsæt, skulle ansvaret nor-
malt bortfalde. I den forbindelse kan man også se på spørgsmålet om accept af
risiko hvor det har været kritiseret, at man gjorde en forskel her. Hvis man be-
tragter de to tilfælde, accept af risiko og egen skyld, må man spørge, om der er
grund til at gøre forskel på disse tilfælde. Hvis man kører uforsvarligt på cykel i
trafikken og derved kommer til skade således, at der foreligger egen skyld kan
ansvaret lampes - hvor er, forskellen i argumentationen, at det skulle medføre
helt bortfald af erstatningen, fordi den pågældende havde sat sig op at køre med
en beruset fører. Resultatet blev at man accepterede at kørsel med en beruset fø-
rer skulle sidestilles med uagtsomhed og det vil altså sige at i de mindre graveren-
de tilfælde når den pågældende var under nogen inflydelse af alkohol, ja så kunde
man betragte dette som simpel uagtsomhed og det vil sige, så bortfaldt erstat-
ningsansvaret ikke. Hvis det derimod var et grovere tilfælde, ja så må man be-
tragte det som grov uagtsomhed og så kan ansvaret nedsættes for eksempel til to
tredje dele. Og der har været enkelte domme hvor man har anset uagtsomheden
så grov, at det ikke har givet erstatning. Det er baggrunden for den ændring i lo-
ven, og derfor er jeg glad for, at korreferenten nævnte det. Jeg kan kun sige, at
lovændringen har fungeret godt og derfor vil jeg gerne støtte korreferentens an-
befaling om, at man i de andre nordiske lande burde gå hen og gøre det samme.

Professor Anders Agell, Sverige:

Också jag vill tacka referenten och korreferenten för mycket allsidiga belys-
ningar av problemen. Ämnet för debatten är ju lite ovanligt som ämnesval vid ett
juristmöte Det är fråga om ett teoretiskt problem, som avviker från den vanliga
inriktningen på mera handfasta rättspolitiska frågor. Det blir beträffande samtyc-
ke mycket fråga om att man försöker ta rättssystematisk ställning till den lämpli-
gaste begreppsbildningen inom straffrätten och skadeståndsrätten; kanske man
rentav kan säga att det är en fråga om också vilken metod som man använder. Jag
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har ju en gång i världen, som framgår av referatet, skrivit en doktorsavhandling
som heter just Samtycke och risktagande. Andra har försökt, och jag försökte i
den boken, att ge en samlad uppfattning om hur man begreppsmässigt, rättssy-
stematiskt och metodiskt skall se på samtycket. Det är ju lite nedslående för en
författare som ägnat så mycken möda åt ett ämne, att höra vad professor Björns-
son sade, att det råder ingen enighet om de här frågorna. Men han har onekligen
rätt. I någon mån kanske det sammanhänger med en erfarenhet, som lätt nog
görs av en rättsvetenskaplig författare, nämligen att det är väldigt svårt att på-
verka traditionella uppfattningar om begreppsbildning. Särskilt när det är så att
termer för olika begrepp i sig har en viss övertygelsekraft, vilket „samtycke" og
„accept av risiko" nog har genom att orden för tankarna till en självständig an-
svarsfrihetsgrund både inom straffrätten och skadeståndsrätten.

Jag ber herr ordföranden att avbryta mig när jag blir för långrandig, men jag
tycket det är nödvändigt beträffande ett sådant ämne att försöka ge ett samlat
perspektiv. Man kan ju inte vänta sig att rättspraxis skall innehålla ett samlat
grepp på frågor av den här typen. Domstolarna tar ställning till enskilda fall och
det är svårt att försöka uttrycka rättssystematiska sammanhang genom rättsprax-
is. Ämnet är enligt min mening av den karaktären, att man fritt får försöka sig
fram till vad som är lämpligt. Sedan får man hoppas på en viss konsensus om vad
som är en rimlig begreppsbildning, om att denna kan påverka både lagstiftning
och rättspraxis.

Om jag får börja med straffrätten, så är samtycket ansvarsfrihetsgrund vid si-
dan av nöd, nödvärn och i viss utsträckning tjänsteplikt. Den utgångspunkten,
när allt detta förs samman, tycker jag är viktig på det viset, att den bör föra tan-
karna i den riktningen att det inte är fråga om att ett brottsoffers samtycke skall
värderas som en självständig, avgörande faktor för om det skall bli ansvarsfrihet
för gärningsmannen. Vad det enligt min mening bör vara frågan om vid samtycke
liksom vid nöd, nödvärn och tjänsteplikt, det är att man bedömer gärningsman-
nens handlande. Frågan är om samtycket från en skadelidande gör att gärnings-
mannen går ansvarsfri.

Vi har hört genom belysande exempel av referenten att vid våldtäkt och stöld
bygger strafflagen på att samtycke inte föreligger; det kan inte vara våldtäkt eller
stöld om det är samtycke från den utsatte. Men i andra fall kan en gärning vara
straffbar trots att ett samtycke föreligger; samtycke medför t.ex. inte att slav-
handel godtas. Det måste göras en rättspolitisk bedömning när man utformar en
brottsbeskrivning beträffande en viss gärningstyp, om det skall vara acceptabelt
att handla på ett visst sätt om den skadelidande samtycker, eller om det inte skall
vara acceptabelt. Och i de exempel som jag har gett är väl svaren ganska själv-
fallna. Jag tycker heller inte att det lönar sig mycket att säga, att man skall upp-
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ställa en fristående lära om samtycke inom straffrätten. Det måste hela tiden vara
en koppling till den gärningstyp som det är frågan om. Hur bör brottsbeskriv-
ningen utformas med tanke på möjligheten att en skadelidande har samtyckt.
Precis som gärningstypen påverkas av nöd, nödvärn og eventuellt andra ansvars-
frihetsgrunder.

Jag har samma utgångspunkter när vi kommer till skadeståndsrätten, i första
hand med tanke på skadeståndsansvar enligt culparegeln. Det är viktigt att man
drar en gräns mellan å ena sidan samtycke till faktiska handlingar av någon och
samtycke till de risker som framkallas av faktiska handlingar, och å andra sidan
ansvarsfriskrivning, som är direkt inriktad på en friskrivning från skadeståndsan-
svar. Ansvarsfriskrivningen blir då en rättshandling, som bör diskuteras inom
kontraktsrätten, medan samtycket är en typ av faktisk agerande som får bedömas
på annat vis. Om en handling medfört en oacceptabel risk för person- eller sak-
skada, är den oförsvarlig - eller rättsstridig om man så vill - enligt culparegeln.
Men orden gör inte saken. Det väsentliga är som sagt att man gör en objektiv be-
dömning och finner att ett visst handlande är otillbörligt med tanke på att man
framkallar så stora risker. Saken kan väl då komma i ett annat läge, handlandet
är inte otillbörligt, därför att man handlade under nöd, nödvärn eller i vissa fall
av tjänsteplikt. På samma sätt kan man se på samtycket. Det kan göra att hand-
landet av skadegöraren inte är oförsvarligt.

Låt oss tänka på en skada under fotbollsspel, där en skadad spelare tacklat en
annan. Om någon på samma sätt skulle ha tacklat en fotgängare på gatan är det
klart att han skulle ha blivit skadeståndsansvarig. På fotbollsplanen är det däre-
mot naturligt att säga, att alla medspelarna har inlåtit sig på verksamheten och
känner till reglerna. Därför är det inte rimligt att betrakta tacklingar, som är gan-
ska normala i spelet och ibland ganska våldsamma, som otilbörliga ur skade-
ståndsrättslig synpunkt. Jag tycker att tankegången kan illustreras också med ex-
emplet från Island med de två personerna som var ute med hästar, när en av dem
blev sparkad och förde skadeståndstalan mot den andre. Man gör något i sam-
verkan, och alla utsätter sig för ungefär samma risk. Särskilt när alla inte bara
samtycker utan också agerar ungefär lika under det gemensamma företaget, är
det ganska naturligt att säga, om riskerna inte är så stora, att de medverkande in-
te har uppträtt otilbörligt mot varandra.I den mån frågan om en anställds samtyc-
ke till risker, som arbetsgivaren utsätter honom för, akturaliseras, så har den an-
ställde ofta en underlägsen position i förhållande till arbetsgivaren. Samtycket
kan då inte göra arbetsgivarens åtgärder försvarliga.

Ett alternativt synsätt till vad jag har sagt är naturligtvis att man skulle låta
samtycke och accept av risk stå på egna ben. Men jag menar att det är svårt att
acceptera det synsättet ur rättssystematisk synpunkt därför att då kommer man i
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konflikt med reglerna om medvållande. När det gäller medvållande är det så, att
jämkningen av skadeståndet i princip blir större, ju grövre medvållandet har va-
rit. Ju grövre medvållande desto mindre skadestånd. Den skadelidandes samtyc-
ke, om man nu räknar med att det skulle vara en helt självständig anvarsfrihets-
grund, medför däremot fullständigt bortfall av skadeståndet Samtycket kan enligt
modellen verka ansvarsbefriande bara vid lindrigare kroppsskada. Då får man in-
get skadestånd. Men samtycker man till vad som t.ex. är grov misshandel går det
inte för sig, utan då får man skadestånd i alla fall. Innebörden av resonemanget,
när man räknar med samtycke som en fristående ansvarsfrihetsgrund, är att ju
grövre skadegörelse man samtycker till, desto mindre effekt har samtycket. Man
får fullt skadestånd om man utsätter sig för ett grovt kränkande beteende av ska-
degöraren. Det kan man inte samtycka till med rättslig verkan.

Effekten av ett medvållande är att ju större risker som den skadelidande har ta-
git, desto mindre skadestånd får han. Bedömer man alltså samtycket som en fri-
stående ansvarsfrihetsgrund vid sidan av medvållande, så får samtycket en mot-
satt effekt mot medvållandet när man laborerar med olika grader av förkastlighet
i risktagandet. Detta är enligt min mening ett avgörande skäl för att man inte kan
acceptera samtycke som en fristående ansvarsfrihetsgrund vid sidan av dels culpa-
bedömningen, dels medvållandebedömningen.

Professor Anders Vinding Kruse tillhandahöll ett utmärkt exempel på att man
inte kan laborera med accept av risk som fristående grund om de olika reglerna
skall bli motsägelsefria. Jag tänker på 1985 års förändringar i den danska færd-
selansvarsloven.

Det finns speciella situationer, där man kan tveka om hållbarheten av det jag
nu har sagt. Men i det stora hela står jag kvar på den ståndpunkt jag tog för snart
trettio år sedan.

Jag har samma grundsyn när det gäller strikt ansvar. Man kan diskutera om
man från ansvaret skall ta undan vissa grupper. Vi har här hört exempel på att
den som själv är pilot på ett flygplan kanske inte får skadestånd enligt reglerna
om strikt ansvar för flygverksamheten; så är det i den svenska luftfartslagen. Det
är en ganska vanlig tanke, särskilt i äldre rätt, att den som utsatte sig för risken
eller som solidariserat sig med faran inte skall få skadestånd på grund av ett strikt
ansvar. Jag menar att man får göra en rättspolitisk bedömning. Är det rimligt att
genom ett reduktionsslut ta undan vissa grupper från det strikta ansvarets til-
lämpningsområde? Det är en relevant fråga. Men då diskuterar man syftena med
det strikta ansvaret, och om alla grupper av skadelidande skall tas med. Och sä-
ger man att det inte är rimligt att ta undan en viss grupp av tänkbara skadelidan-
de, utan att det strikta ansvaret bör gälla även till förmån för dessa personer, då
återstår i andra hand frågan om det föreligger medvållande från den som mera
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konkret har utsatt sig för risken från den farliga verksamheten. Man bör enligt
min mening inte heller vid strikt ansvar räkna med samtycke till risk som en så att
säga fritt kringflytande ansvarsfrihetsgrund vid sidan av bedömningen av å ena si-
dan ansvarsgrunden i sig och å andra sidan medvållandebedömningen.

Avslutningsvis vill jag lägga till att andra, speciella frågor inte kan besvaras
genom rättssystematiska ställningstaganden. Detta gäller det i dansk rätt dis-
kuterade problemet om den skadelidandes eventuella „egenrisiko". Det gäller
också möjligheter att vägra skadestånd till en brottsling eller annan obehörig per-
son, som kommit till skada på en plats där han inte haft rätt att uppehålla sig.

Professor emeritus Jan Hellner, Sverige:

Referenten har sammanställt ansvarsfriheten vid straffansvar och vid skade-
ståndsansvar som en enhet. Korreferenten har i sin tur behandlat skadestånds-
rätten särskilt. Detta illustrerar att vissa problem är gemensamma för båda for-
merna av ansvar, andra inte. Vid person- och sakskada uppstår ju normal ska-
deståndsskyldighet oberoende av om en handling är straffbar, vilket medför att
ämnet blir vidare.
Vad beträffar personskada har i Sverige medvållande nästan helt försvunnit som
jämkningsgrund. Detta har nästan naturligt medfört att även accept av risken inte
kan bli ansvarsfrihetsgrund. Jag skall ta ett exempel. Före skadeståndslagen, eller
kanske snarare innan skadeståndslagen ändrades 1975, jämkades skadestånd för
personskada till den som medföljt en berusad bil - eller motorcykelsförare betyd-
ligt. Men när man infört regeln att motorfordonsföraren fick skadestånd, låt vara
ofta jämkat, även om han var berusad, kunde man inte gärna låta passageraren
vidkännas jämkning. Det skulle ha varit ändå svårare att säga att han skulle anses
ha accepterat risken.
Beträffande skadestånd för personskador tror jag den allmänna tendensen, åt-
minstone i Sverige, är att accept av risken betraktas som en irrelevant fråga. Man
ser rätten till skadestånd främst från synpunkten av vad som är den rätta ersätt-
ningen till den skadelidande. Det sammanhänger med att, såsom har sagts om en-
gelsk rätt, man har övergått från att betrakta systemet för ersättning för person-
skador som en fråga om förhållandet mellan skadevållare och skadelidande till en
fråga om rättvisan vid fördelning av ersättningar mellan olika skadelidande.
Något som har mera att göra med förhållandet mellan straff och skadestånd är att
det finns vissa handlingar som utan tvivel skulle vara straffbara om det inte före-
låg samtycke. Samtycket kan befria från straffansvar. Det är dock inte säkert att



396 Jan Hellner

samtycket också skall medföra att den skadelidande inte är berättigad till ersätt-
ning. Jag tänker framför allt på dem som ställer sig till förfogande för medicinska
experiment. Ibland erhåller de ersättning för detta och friskriver då den som an-
ställer experimentet från straffansvar. Skall detta betyda att de avstår också från
rätt till ersättning när det uppstår skada? Detta tycks anses höra till de betydande
frågorna rörande „medical responsibility" i USA. I Sverige är emellertid den frå-
gan inte aktuell, därför att, som korreferenten antydde i slutet av sitt anförande,
det finns frivilliga ersättningsanordningar. Patientförsäkringen och läkemedels-
försäkringen täcker sådana skador. Detta är resultatet av en rättspolitisk be-
dömning, som tydligen har varit ganska lätt när det gällt en försäkringsanordning.
Håller man däremot fast vid en rent skadeståndsrättslig bedömning blir frågan
svårare. Jag tror emellertid att även på detta område det rätta är att övergå från
en bedömning av det rätta ansvaret för den som vållar skadan till en bedömning
av den rätta ersättningen till den som drabbas av skadan.

Justitierådet Bertil Bengtsson, Sverige:

Jag hade inte tänkt säga något i sammanhanget, men talarlistan är ändå slut
och det är tydligen gott om tid kvar. Sedan gammalt har mina åsikter i de här frå-
gorna så nära stämt med Anders Agells att bara en mycket intresserad ska-
deståndsjurist har kunnat hitta några skillnader. I varje fall ville jag framhålla en
sak som väl inte Anders Agell men i varje fall Jan Hellner och inledarna var inne
på: Oavsett vilket rättssystem man utgår ifrån skall man inte glömma de rättspoli-
tiska synpunkter som numera är aktuella här. Man bör läsa de gamla goda auk-
toriteterna på området med försiktighet och inte ta för mycket fasta på deras utta-
landen. De traditionella reglerna bl.a. om medvållande har ju utbildats i doktrin
och rättspraxis vid en tid när värderingarna var annorlunda än nu. Dessutom har
ansvarsförsäkringen blivit långt vanligare än när denna diskussion fördes från
början i doktrinen; det gäller speciellt för Finlands och (tror jag) för Islands del,
men också för Norge. Den sociala inställningen, inte minst inom skadestånds-
rätten, har ju på ett helt annat sätt än tidigare kommit att dominera. Den första
moderna framställningen av dessa frågor kan sägas vara den som Anders Agell
skrev för snart trettio år sedan; det som är skrivit dessförinnan är jag mycket
skeptisk mot, hur skarpsinnigt det än varit för sin tid. Det finns nog en fara att in-
tresset för sådana begrepp som accept av risk och samtycke skjuter ny fart när de
tagits upp på programmet vid ett juristmöte och på det viset kommer i centrum
för intresset; det skulle vara litet olyckligt, eftersom man nog bör inskränka dessa
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resonemang till vissa speciella fall - jag hinner inte gå närmare in på detaljer. Mo-
ralen är i varje fall att man bör vara misstänksam mot samtyckesresonemangen.

Advokat Finn Overgaard, Danmark:

Jeg er praktiserende advokat i København, og jeg har tidligere beskæftiget mig
en del med forsikringsret. Der er en imponerende række av retsteoretikere, som
har været på talerstolen; jeg vil komme med et par bemærkninger som var tænkt
mere i relation til den praktiske hverdag.

Korreferenten nævnte inledningsvis i sit indlæg, at ham bekendt ikke var rets-
regler i de nordiske lovgivninger, som adskiller tilfælde af accept af risiko og til-
fælde af egen skyld. Korreferenten nævnte også, at det, som vel er det centrale i
den debat, er, at det er vanskeligt at begrunde forskellige retsvirkninger af at tale
om accept af risiko - og dermed bortfald - og så på den anden side en egen skyld
- som normalt vil medføre, at der gives erstatning, eventuelt nedsat. Der blev og-
så nævnt ændringen af den danske færdselslovgivning, specielt § 101, som pro-
fessor Vinding Kruse efterfølgende redegjorde for. Det som står tilbage er at
spørge: Hvad så med tilfældene, der falder uden for færdselsloven, det vil sige
leg, sport mv.?

Her kan man rejse spørgsmålet, om der ikke i virkeligheden burde gælde præcis
det samme som i færdselslovstilfældene, nemlig at man går bort fra den gamle
konstruktion accept af risiko, og i stedet gik over til en uagtsomhedsbetragtning -
altså en egen skyldsbetragtning - fordi man derved kommer udenom den ofte
uheldige konsekvens af at sige accept af risiko og dermed erstatningsbortfald.

Efter min opfattelse så må terminologien være af mindre betydning, og det er
da også min opfattelse, at de danske domstole allerede i mange tilfælde har gjort
op med problemet, idet man i de tilfælde jeg er stødt på ofte ser mere på, hvad
rimelighedsbetragtninger i det konkrete skadestilfælde bør føre til, og ikke så me-
get ser på, om tilfældet terminologisk skal rubriceres under accept af risiko eller
egen skyld.

Det kan da godt være, at der ud fra et måske videnskabsteoretisk synspunkt
kan være et ønske om at få en afklaring af problemet accept af risiko overfor egen
skyld. Jeg tror imidlertid, at der set ud fra en praktisk synsvinkel allerede fra de
danske domstoles side er taget hul på problemet, og jeg deler ikke det synspunkt,
som de forrige talere var inde på, nemlig, at en debat her på de nordiske jurist-
møder skulle kunne sætte en sådan ønsket udvikling i stå. Jeg tror, at domstolene
allerede har taget hånd om det, og at de også vil gøre det i fremtiden, uanset om
man debatterer det teoretiske problem andre steder.
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Om der så skal lovgives på området, ja det er nogen andet. Hvis man går ind
for det, så synes jeg som før nævnt, at man meget vel også på andre områder kun-
ne kopiere den løsning, som den danske færdselslov er kommet med. Men i prak-
sis mener jeg som nævnt, at vi allerede er meget godt på vej.

Korreferenten, professor Arnljótur Björnsson, Island:

Jeg er helt enig med Anders Agell og flere her om emnesvalget her, at man var
måske lidt forbavset at høre at det blev valgt her for diskussion på det nordiske
juristmøde. Men det er måske først og fremmest teoretisk og Jan Hellner og flere
har understreget at i Sverige og visse andre lande så er dette problem på person-
skadernes område næsten helt forsvundet. Og forsikringsmæssige løsninger har
klaret at løse visse opgaver hvilket ikke har været muligt gennem den traditionelle
erstatningsret. Det kan også være af interesse at nævne et punkt som Bertil
Bengtson kom ind på og det var ansvarsforsikringens rolle i denne forbindelse,
særligt den private ansvarsforsikrings rolle. For eksempel så har forsikringssel-
skabene i Danmark ifølge de almindelige forsikringsbetingelser givet en dækning
for gæstebudsskader som er forvoldt uden at de almindelige erstatningsbetingel-
ser er til stede. Således at der er et eksempel på at danske forsikringsselskaber
igennem ansvarsforsikring tager ind tilfælde som ikke ville være erstatningspligti-
ge efter de traditionelle regler. Således at jeg vil slutte med at lægge vægt på at
igennem forsikring og eventuelt også socialforsikring så kommer dette emne til at
have mindre praktiskt intresse end før. Men det teoretiske interesse er stadig
stort.

Debatlederen, justitierådet Henry Ådahl, Finland:

I direktiven förutsätts att debatledaren skall om det finnes nödvändigt göra en
sammanfattning av diskussionen. Det avstår jag dock ifrån med hänsyn till äm-
nets teoretiska natur. Det återstår bara att tacka referenten och korreferenten
och alla som deltagit i debatten för deras bidrag till diskussionen.


