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Icke-ekonomisk
tredjemansskada vid brott

Sektionsmöte

Referatskrivare: Länsrättsfiskal Kristina Wirdemark, Sverige

Referenten, docent Håkan Andersson, Sverige, inledde med att göra en sam-
manfattning av huvudteserna i den uppsats som ligger till grund för sektions-
mötet, vilken uppsats åsatts rubriken "Utveckling av ersättningen för chock-
skador". De fem sista av de i uppsatsen framförda sju teserna (s. 584f)
illustrerades på följande sätt. Vid diskussion av huruvida skadestånd för
chockskada bör utgå är fem frågeställningar av betydelse. Den första rör
den primära skadans art, den andra den personella anknytningen, den tredje
den sakliga anknytningen, den fjärde skadevållarens handlande och den
femte den indirekt skadelidandes typ av skada. Var och en av dessa kan
illustreras med en stapel. Vid diskussion av ett tänkt fall kan på var och en
av staplarna olika "värden" noteras. Som exempel kan anges att dödsfall
respektive egendomsskada ger ett högt respektive lågt "värde" på den sta-
pel som illustrerar den primära skadans art. Vid bedömning av huruvida
skadestånd bör utgå kan ett lågt "värde" på en stapel kompenseras genom
ett högt "värde" på en annan stapel. Det är inte fråga om att i det konkreta
fallet utföra någon egentlig poängberäkning; däremot kan illustrationen
användas som tankemodell.

Korreferentenjuris doktor Leena Sisula-Tulokas, Finland: Dagens diskus-
sionstema kombinerar två mycket "suspekta" skadetyper: de ideella, icke-
ekonomiska, ofta psykiska skadorna och de s.k. tredjemansskadorna. Dessa
skador har traditionellt ofta fallit utanför skadeståndsrättens ersättnings-
system. Håkan Anderssons analys av problematiken är betydligt mer nyan-
serad än det traditionella sättet att se på de aktuella skadorna. Till stora
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delar omfattar jag hans sju teser. Emellertid följer jag inte Håkan Anders-
sons uppläggning utan bygger korreferensen på en indelning av de icke-
ekonomiska, ideella skadorna i två skadetyper.

Den ena är de icke-ekonomiska, ideella skador som kan betecknas som
personskador, dvs. medicinskt diagnostiserbara skador, och för vilka de tra-
ditionella ersättningsposterna är sveda och värk samt lyte eller annat sta-
digvarande men. Håkan Andersson använder termen chockskada. Jag und-
viker denna term. Den är visserligen behändig eftersom man genom att
använda den slipper den mycket besvärliga indelningen i icke-ekonomisk
skada, ideell skada, psykisk skada och personskada. Enligt min mening är
termen dock mindre lämplig, då den tar fasta på det plötsliga och övergå-
ende i skadorna trots att dessa skador kan vara allt annat än plötsliga och
övergående. Genom att använda termer som chockskada och "nervous chock"
fördunklas också skadornas gravhet. Jag väljer den betydligt klumpigare
termen ideell personskada. Den andra icke-ekonomiska, ideella skadety-
pen som kan bli aktuell kan benämnas kränkningsskada. Enligt traditionell
terminologi ersätts här lidandet, inte sveda och värk samt lyte eller annat
stadigvarande men. Kränkningsskadorna aktualiseras traditionellt i sam-
band med att en person utsätts för en integritetskränkande handling och
brukar inte diskuteras i samband med tredjemansskador. För att skadestånd
skall kunna utgå för dessa skador krävs i Sverige och Finland vissa i la-
gen uppräknade brott. I Danmark är ersättningen inte bunden till straff-
barhet. I Norge kan ersättning utgå vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst
handlande.

Den ursprungliga rubriken på dagens sektionsmöte - Icke-ekonomisk
tredjemansskada vid brott - har av Håkan Andersson omformulerats. I sin
uppsats behandlar han utvecklingen av ersättningen för chockskador, dvs. -
enligt mitt synsätt - bara den ena av de två skadetyperna. Omformuleringen
innebär samtidigt både en utvidgning och en liten inskränkning: en utvidg-
ning genom att Håkan Andersson inte begränsar sig till brottsliga hand-
lingar och en inskränkning genom att han enbart behandlar ideella person-
skador (chockskador) och inte kränkningsskador.

I fråga om ideell personskada (chockskada) är jag helt enig med Håkan
Andersson om att man inte kan sopa problemet under mattan genom att
säga att fråga är om en tredjemansskada och att tredjemansskador inte er-
sätts. Den argumentationen håller inte. Det är vid chockskador visserligen
fråga om en indirekt skadeföljd, men den chockskadade har själv drabbats
av en initialskada. Är det i själva verket så, att det är skadornas obestämbar-
het som är orsaken till att tredjemansskadeargumentationen upprätthålls så
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framgångsrikt? Om den chockskadade i stället hade drabbats av en kropps-
eller sakskada skulle knappast någon komma på tanken att säga att fråga är
om en tredjemansskada som inte ersätts.

Håller man fast vid kravet att B skall ha drabbats av en personskada, dvs.
en medicinskt diagnostiserbar skada, är inte skadornas obestämbarhet i dag
ett hållbart argument mot ersättning. Modern psykiatri har sedan slutet av
1970-talet utvecklat metoder för diagnos av psykiska skador. Av intresse i
detta sammanhang är framför allt s.k. "Post-traumatic stress disorder"
(PTSD). PTSD definieras som en störning som uppkommit på grund av en
psykologiskt påfrestande yttre händelse som överskrider gränserna för vad
människor vanligen upplever. Vanliga upplevelser som dödsfall, allvarlig
sjukdom, finansiella förluster och äktenskapliga konflikter är inte tillräck-
liga. De händelser som kan resultera i PTSD framkallar en rad karakteris-
tiska symptom, såsom psykisk återupplevelse av den traumatiska händel-
sen, oemottaglighet för intryck från den omgivande världen, undvikande av
sådant som associerar till traumat samt en höjd aktivationsnivå. Kraven för
att fråga skall anses vara om PTSD är således höga, men genom att anknyta
ersättningsrätten till PTSD skapas större flexibilitet än vad som blir fallet
om man t.ex. har lagfästa kriterier som binder ersättningsrätten till t.ex.
dödsfall. Förutsatt att man håller fast vid personskadekriteriet utesluts er-
sättning t.ex. när familjedjur dödats eller hemlösöre förstörts. Jag menar, i
likhet med Håkan Andersson, att den skadeframkallande händelsen inte
skall behöva uppfylla de straffrättsliga villkoren för brott.

Sammanfattningsvis menar jag att om fråga är om en medicinskt diagno-
stiserbar psykisk skada som har orsakats genom en exceptionell händelse
ersättning skall utgå för sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande
men.

I fråga om kränkningsskador är frågan vilken integritetssfär som skall
åtnjuta skadeståndsrättsligt skydd. Skall t.ex. föräldrar vilkas barn mördas
på ett brutalt sätt ha rätt till skadestånd för sitt lidande? Fördelen med att
utvidga lidandeersättningen till denna typ av tredjemansskador skulle vara
att avgörande för skadeståndsfrågan inte skulle vara huruvida den drab-
bade hade en medicinskt påvisbar skada. Uppmärksamheten skulle inte
koncentreras på den skadelidandes högst individuella psykiska reaktioner
och hälsa och den skadelidande skulle inte behöva föra bevisning härom.
Det avgörande skulle i stället vara den skadeframkallande händelsen.

Personligen känner jag stor sympati för tanken att utvidga lidande-
ersättningen. Dock uppkommer svåra gränsdragningsproblem i fråga om vem
som skall ha rätt till skadestånd och i vilka situationer. Här aktualiseras Hå-
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kan Anderssons resonemang om t.ex. faktisk närhet mellan den direkt och
den indirekt skadelidande, olika typer av skadevållande handlingar osv.

I såväl Sverige som Finland har nyligen presenterats lagförslag i fråga om
skadestånd för icke-ekonomisk tredjemansskada. I det svenska betänkandet
(SOU 1995:33) Ersättning för ideell skada vid personskada föreslås att en
person som stått en dödad person särskilt nära skall ha rätt till skadestånd för
personskada i form av psykiska besvär. Efterlevande till den som dödats skall
däremot inte ha rätt till ersättning för "kränkning" eller för "sorg och saknad".
Enligt det finska förslaget, som sannolikt kommer att behandlas i Riks-
dagen under kommande höst, ges vissa närstående rätt till ersättning för
lidande då någon dödats genom en uppsåtlig eller grovt vårdslös handling.
Eventuell lidandeersättning utesluter i princip inte möjligheten till ersätt-
ning för personskada. Förslaget är tämligen restriktivt och kommer knap-
past att ha stor praktisk betydelse. Det är dock en klar principiell förändring
i det traditionella finska skadeståndsrättsliga tänkandet.

Reglerna om skadestånd för de här aktuella skaderiskerna är för närva-
rande föremål för revision i de nordiska länderna. Hittills har nordisk
skadeståndsrätt i grunden följt ensartade linjer också om det funnits bety-
delsefulla differenser. Visserligen har relevansen av nordisk rättsenhet allt-
mer ifrågasatts, bl.a. genom det starka inflytandet från Europeiska Unio-
nen. Det oaktat menar jag att i dessa skadeståndsrättsliga frågor, som sam-
tidigt som de präglas av samhälleliga värderingar och moraluppfattningar
kommer in på den enskilda individens mycket privata sfär, kunde lagstiftarna
i våra länder på sikt överväga möjligheterna till större nordisk rättsharmoni.

Lagdommer Jan Hein Eriksen, Norge: Jag förde talan i den s.k. "Solasaken"
i Norges Høyesterett (NRt 1966 s. 163) och företrädde där bilägarens
försäkringsbolag. Høyesteretts majoritet fann att det inte var skäligt att an-
svaret skulle täcka en moders chockskada vid sonens död i en trafikolycka.
Majoriteten lade vikt vid att den omedelbara orsaken till olyckan var bris-
tande uppmärksamhet hos bilföraren och att modern fick meddelandet på
ett skonsamt sätt. De faktiska förhållandena var annorlunda i fallet NRt
1960 s. 357 i vilket en moder tillerkändes ersättning för chockskada vid
förlusten av sin son. Skillnaden var att i 1960 års fall var skadevållarens
handlande starkt graverande - en berusad man som inte hade något i bilen
att göra satte sig i bilen och körde bilen över kajkanten med följd att pojken
som satt i bilen drunknade. Händelseförloppet var upprörande i det att mo-
dern kom till kajen och förstod att sonen hade drunknat inne i bilen. Det bör
nämnas att två domare i 1960 års fall röstade för att skadestånd inte skulle
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utgå och att dessa två sex år senare deltog i avgörandet av "Solasaken" och
också då röstade för att skadestånd inte skulle utgå. Å andra sidan deltog
ingen av de domare som år 1960 röstade för att skadestånd skulle utgå i
"Solasaken".

I "Solasaken" röstade ordföranden för att fru Sola skulle tillerkännas
ersättning under en kort övergångsperiod "intill dess förhållandena igen
faller till ro". Ordföranden uttalade vidare att det i enskilda fall förekom-
mer att följderna av chockskada blir bestående, men att detta inte kan ses
som en naturlig följd av bruket av motorfordon och att det därför inte är
naturligt att den ansvarige för motorfordonet skall betala för detta slags
följder med mindre ganska speciella omständigheter föreligger, som t.ex. i
NRt 1960 s. 357. Jag måste erkänna att jag i dag, 30 år senare, är benägen
att ansluta mig till minoritetens uppfattning i "Solasaken". Att en förälder
drabbas av chockskada vid förlusten av sitt barn kan knappast anses
opåräkneligt. Däremot kan det vara opåräkneligt att en skadelidande blir
stadigvarande vanför. Sådant bör därför bara ersättas när det föreligger sär-
skilda omständigheter, som i 1960 års fall och i fallet NRt 1985 s. 1011.1
det senare fallet blev en man som stod på en perrong träffad av en lykta som
var fäst på ett lok som passerade stationen. Behandlande läkare beskrev
skadan som den värsta han hade sett. Hustrun, som stod på perrongen med
sin man, tillerkändes ersättning för chockskada.

Till sist vill jag nämna ett gammalt rättsfall, NRt 1867 s. 324. En lantbru-
kare och hans gravida hustru kom åkande i en vagn dragen av en häst. Plöts-
ligt stoppades hästen av en man som samma dag hade varit i slagsmål med
lantbrukaren. Mannen gav sig på nytt på lantbrukaren. Hustrun blev då så
skrämd att hon fick missfall. Hon tillerkändes skadestånd av den angri-
pande mannen. Høyesterett lade bl.a. vikt vid det graverande i den skade-
vållande handlingen. Måhända hade frågan om skadestånd bedömts på an-
nat sätt om den skadevållande handlingen varit mindre graverande och om
den ekonomiska skadan hade uppgått till större belopp.

Høyesteretts praxis synes ha genomgått en utveckling från år 1867 till år
1985 som ger god vägledning. 1985 års fall och minoritetens uppfattning i
"Solasaken" indikerar att chockskador anses påräkneliga i dylika samman-
hang och att det inte finns anledning att ställa dem i någon skadestånds-
rättslig särställning.

Ordföranden Pauli Ståhlberg, Finland: Det är uppenbart att det inte är för-
nuftigt att i fråga om chockskada uttömmande precisera alla de skadefall
som bör ersättas. Det skulle kunna leda till att många analoga fall stannade
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utanför ersättningssystemet. Detta skulle i sin tur kunna leda till ett inkon-
sekvent ersättningssystem och i enskilda fall till orättvisa resultat.

Skadeståndets storlek måste i fråga om immateriella skador bestämmas
genom en uppskattning. Inte heller då ersättningsbeloppet baserar sig på en
tabell eller schablon finns det något objektivt sätt att fastställa ett riktigt
belopp för ersättningen. Skadetabeller samordnar dock ersättningspraxis.
Vidare gör de det möjligt att gradera olika skador efter storlek. Vid chock-
skador är det t.ex. motiverat att ersätta chocken till följd av eget barns död
med ett större belopp än chocken av att ett främmande barn dött. I fråga om
skadefall som är analoga med grundsituationen, t.ex. chocken av att någon
annan än nära anhörig dött, kan ersättningsbeloppet sättas lägre än vid ska-
dor som uppstått vid grundsituationen. Med hjälp av olika och graderade
ersättningsbelopp kan systemet göras omfattande, smidigt och konsekvent
utan att skadeståndsansvaret blir alltför omfattande.

Verkställande direktören Carsten Sommer, Danmark: Jag menar att de psy-
kiska skadorna är kraftigt undervärderade. Det hänger samman med att dom-
stolarna nog anser att sådana skador bör ersättas, men att det är svårt att
fastställa den faktiska skadan. Därför gläder det mig mycket att höra att
man i Sverige och Finland har lagförslag på väg.

I Danmark är praxis restriktiv. Det viktigaste och mest vittgående avgö-
randet är en dom från Højesteret från år 1973 där en person som själv varit
utsatt för en trafikolycka tillerkändes ersättning för chockskada. I kommen-
tarer till domen har sagts, att den är mycket vittgående och att man inte kan
räkna med att man i den närmaste framtiden kommer att utvidga ersättnings-
rätten ytterligare. Det finns såvitt jag vet inte några avgöranden i vilka en
person tillerkänts ersättning på grund av meddelande om att en annan per-
son blivit skadad.

Frågan om ersättning för chockskador har i Danmark särskilt diskuterats
i de fall olyckan inträffat på arbetsplatsen. Det är i dessa fall vanligt att
ersättning utgår för chockskada, t.ex. till banktjänstemän som utsätts för
rån och lokförare som råkar ut för självmördare. I dessa fall är det i Dan-
mark helt självklart att rätt till ersättning för chockskada föreligger. Det
förefaller mig dock svårförståeligt att en busschaufför eller lokförare som
råkar ut för att en person springer ut framför bussen eller tåget skall få
ersättning för sin chockskada när samme chaufför eller förare inte får nå-
gon ersättning om samma sak händer honom när han kör privat. Ansvars-
grunden är ju i princip densamma: trafikförsäkringen med det objektiva
ansvaret och arbetsskadeloven med i princip samma ansvarsgrund.
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En mycket viktig fråga är, vilka förluster som ersätts. I Danmark utgår
ersättning för inkomstförlust och men enligt vanliga regler. Ersättning bör
också kunna ges för kostnader för psykologhjälp. Psykologhjälp är väldigt
dyrt i Danmark. För att psykologhjälp skall vara till nytta måste den sättas
in omedelbart efter olyckan. Om det kunde slås fast att chockskador skall
ge rätt till ersättning och att däri skall ingå ersättning för psykologkostnader
kunde de drabbade omedelbart efter en olycka söka psykologhjälp i förviss-
ningen att de kommer att få sina kostnader härför täckta.

Justitierådet Edvard Nilsson, Sverige: Vid en diskussion om skadestånd
för den här aktuella skadetypen måste beaktas de samhällsekonomiska kon-
sekvenserna av olika alternativa lösningar. Kostnaderna för skadestånden
bärs i Sverige i första hand av försäkringsbolagen genom det överfalls-
skydd som ingår i de flesta hemförsäkringar och i andra hand av Brotts-
offermyndigheten. Om den svenska kommitténs förslag (SOU 1995:33) antas
kommer kostnaderna också att drabba trafikförsäkringsbolagen.

Lagstiftaren kommer med all säkerhet att beakta de samhällsekonomiska
aspekterna vid ställningstagande till olika förslag. Sveriges Högsta dom-
stol har också betonat att om skadeståndsansvaret skall utvidgas så att det
får större ekonomiska konsekvenser detta är en uppgift för lagstiftaren.

Som ett exempel på att de samhällsekonomiska konsekvenserna kan bli
stora kan nämnas frågan om var gränsen skall sättas för anhörigas rätt till
skadestånd. Om rätten inte begränsas till det fall att den initialt skadelidande
avlider kommer ett mycket stort antal fall att aktualiseras med stora kostna-
der som följd. Det finns i och för sig goda rättspolitiska argument för att gå
längre och tillerkänna även anhöriga till den som blivit allvarligt skadad
rätt till ersättning, men kostnaderna för detta skulle bli så stora att lagstifta-
ren näppeligen skulle vara beredd att införa en sådan rätt.

Den lösning som den svenska kommittén föreslår - att man sätter grän-
sen vid dödsfall, men utvidgar det till dödsfall även i trafiken - skulle leda
till en ökad kostnad om mellan 10 och 15 miljoner kronor för trafik-
försäkringen, vilket skulle innebära en premiehöjning om 1-1,5 procent.

Närståendes skador kan antingen ersättas som personskador eller som
rent ideella skador ("kränkning" eller "sorg och saknad"). I Sverige har den
lösningen valts, att om närstående drabbats av en personskada så kan ska-
destånd utgå i vissa speciella situationer (enligt Högsta domstolen vid upp-
såtligt dödande). Jag tror inte att det skulle vara gångbart att avskaffa den
möjligheten till ersättning för personskada. Vid personskada utgår ersätt-
ning för bl.a. inkomstförlust, något som inte skulle bli fallet om man i stal-
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let inriktade sig enbart på en ersättning för "kränkning" eller för "sorg och
saknad".

Ersättning för "sorg och saknad" förekommer i många andra länder, ibland
parallellt med ersättning för personskada. Skadeståndens storlek bestäms i
dessa länder ofta genom användning av tabeller eller schabloner. Systemet
kan i vissa fall betecknas som både trubbigt och orättvist. Ersättningssystemet
blir rättvisare om den psykiska skadans intensitet kan uppskattas i det en-
skilda fallet och skadestånd utges för personskada. Om ersättning utges för
personskada är frågan om det finns någon anledning att till denna lägga
ersättning för "kränkning" eller "sorg och saknad".

För försäkringsbolagen är ett viktigt argument för att gå över till schablon-
ersättning att man då skulle slippa utreda och fastställa den psykiska ska-
dan. Bolagen anser sig inte kunna begära att den anhörige skall vända sig
till en psykiater för att få ett intyg om sina psykiska besvär. Det synes mig
som om fördomar om att psykiska skador är "skamligare" än fysiska skador
ligger bakom detta och att man med hänsyn härtill inte riktigt vill kräva
samma utredning om psykiska skador som om fysiska. I framtiden bör man
dock likställa de fysiska och de psykiska skadorna och kräva samma utred-
ning för bägge skadetyperna.

Professor emeritus Jan Hellner, Sverige: Jag instämmer i Leena Sisula-
Tulokas uppfattning att om fråga är om PTSD detta skall ersättas som en
personskada i allmänhet. Det kan måhända vara svårt att i efterhand och
utan tillgång till psykiatrisk sakkunskap avgöra huruvida det varit fråga om
PTSD. I vissa situationer är dock PTSD en så naturlig följd att man torde
kunna ställa beviskraven lågt. Det är viktigt att skilja dessa fall från de fall
som i själva verket är ett slags tredjemansfall, nämligen genom att de an-
knyter till någon annans skada.

Det är vidare väldigt viktigt att skilja mellan ersättning för "sorg och
lidande" och ersättning för psykiska besvär. Det förefaller som om bevis-
ningen för de psykiska besvären i många fall varit ganska svag. I NJA 1995
s. 269 bestod bevisningen i underrätten i det att kvinnan meddelade att hon
hade svåra besvär och ämnade uppsöka en terapeut. Jag tycker att man skall
ställa större krav på utredningen och att man kan ställa samma krav på
utredning beträffande psykiska skador som beträffande fysiska skador. Däri-
genom skulle man kunna avskilja ett antal fall som i realiteten handlar om
ersättning för "sorg och lidande".

I det svenska betänkandet (SOU 1995:33) talas genomgående om att fråga
skall vara om medicinskt påvisbara psykiska besvär. Det finns en annan mo-
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dell, nämligen den modell som används i England. Där utges schablonmäs-
siga belopp till ett antal närstående. Den engelska modellen har kritiserats för
att gränserna för vem som är att betrakta som ersättningsberättigad närstå-
ende är för snäva. Det har dock diskuterats att vidga gränserna. Jag tror att
detta skulle kunna vara ett bra system också för de nordiska länderna.

Avslutningsvis menar jag att det finns fall som bör jämställas med döds-
fall, t.ex. våldtäkt och incest. Med hänsyn till de ökade kostnader för Brotts-
offermyndigheten som skulle bli följden av att man införde en rätt till ska-
destånd också i dessa fall, torde det dock vara svårt att lagstiftningsvägen
utvidga skadeståndsrätten till dem.

Advokat Olav Willadsen, Danmark: De bevis- och avgränsningsproblem
som diskuterats i dag kan lösas. Värre är att ett antal skador inte ersätts,
dvs. de är inte skyddade av den civila rättsordningen. Detta är en rätts-
politiskt mycket väsentlig sak. Ett exempel är att i Danmark ersätts "tort"
eller "kränkning" endast vid sexuella övergrepp. Valdsoffer får inte någon
motsvarande ersättning.

Professor Nils Nygaard, Norge: Det norska rättsläget är otillfredsställande.
Jag menar, i likhet med Jan Hein Eriksen, att majoritetens ståndpunkt i NRt
1966 s. 163 är föråldrad. På detta område sker en snabb utveckling och man
kan med fog säga att domen från år 1966 och andra äldre avgöranden inte är
av intresse i dag. I Norge utvecklas praxis för närvarande i riktning mot att
uppsåtligt och grovt vårdslöst handlande kan ge upphov till ersättning ut-
mätt efter skälighet. I tidigare praxis har hänsyn tagits till skadevållarens
ekonomi, vilket lett till att ersättningsbeloppen blivit låga och symboliska.
Från senare tid kan nämnas en läkare som blev ålagd att betala 50 000
kronor på grund av ett dödsfall vid sjukhuset.

Den norska arbetsskadeförsäkringen täcker inte "oppreisning". För att
ersättning ändå skall kunna utgå tvingas domstolarna pressa det existerande
regelverket. Som exempel kan nämnas en nyligen meddelad dom från Gula-
ting lagmansrett. Fråga var om en arbetsolycka som i fråga om ekonomisk
skada täcktes av trafikförsäkringen. De efterlevande yrkade "oppreisning"
av arbetsgivaren. Domstolen ansåg att arbetsgivaren, ett aktiebolag, var
skadeståndsskyldig i enlighet med principerna om organansvar och tilldömde
de efterlevande flera hundra tusen kronor i "oppreisning". Domar som denna
visar att regelverket är otillfredsställande i det att domstolarna tvingas pressa
regelverket till det yttersta för att uppnå ett rimligt resultat.

Det finska förslaget är mycket intressant och jag förstår det så att det är
gärningsmannen personligen som görs ansvarig. Det är visserligen rimligt
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att gärningsmannen blir personligen ansvarig. Skadestånden måste dock
begränsas till mera symboliska summor. Alltför stora summor måste undvi-
kas; de gamla tankarna om blodshämnd får inte ges inflytande.

Rättschef Severin Blomstrand, Sverige: Det svenska betänkandet (SOU
1995:33) har remissbehandlats och vi räknar med att under hösten 1996
bereda ärendet för lagrådsremiss. Vi har ambitionen att ha kontakt med
våra nordiska kollegor under lagstiftningsarbetet.

Hovrättspresident Sven Ole Roos, Finland: Såväl Sveriges som Finlands
Högsta domstol har prövat frågan om föräldrar vilkas barn utsatts för svåra
kränkningar och dödats skall ha rätt till skadestånd. Fallen har varit mycket
lika och lagstiftningsunderlaget i de båda länderna har varit detsamma. Trots
detta har domstolarna kommit till helt olika resultat. Sveriges Högsta dom-
stol har, utan egentligt stöd i den svenska skadeståndslagen och med vissa
rätt kraftiga reservationer, tillerkänt föräldrarna ersättning för personskada.
Finlands Högsta domstol har däremot avslagit föräldrarnas yrkande om er-
sättning för lidande. Den finska domstolen, i vars avgörande jag deltog,
ansåg mot bakgrund av tidigare praxis att ersättning för rent lidande inte
kunde utgå. Vi hade också en lagstiftning som inte föreföll att tillåta detta.
Vi ansåg att en ersättning i detta läge hade inneburit en så kraftig ändring av
gällande rätt att den ankom på Riksdagen och inte på Högsta domstolen.
Det gläder mig att saken nu förefaller att föras till Riksdagen.

Lagman Hans Sjöquist, Sverige: Jag skulle vilja ta upp frågan om skade-
stånd till barn som mister en av eller båda sina föräldrar. I sådana fall upp-
står särskilda problem. Hur skall man t.ex. se på den situationen att ett barn
mister sin ena förälder och barnet är i den åldern att det över huvud taget
inte uppfattar vad som har hänt? Skall skadestånd utgå för något slags "upp-
skjuten sorg", "uppskjutet lidande" eller "uppskjuten psykisk störning"? I
sådana fall synes det engelska systemet med ersättning enligt schablon vara
tänkbart.

Referenten, docent Håkan Andersson, Sverige: Det har här framförts viss
oro för att skadeståndsansvaret kan komma att utsträckas alltför mycket
genom att successiva analogier görs. Jag tror inte att denna risk är så stor,
förutsatt att argumentationen fokuseras på vad som faller utslaget i det kon-
kreta fallet och att den allmänna grundsatsen om att analogier inte kan gö-
ras utifrån undantagsfall upprätthålls.

I likhet med Edvard Nilsson och Jan Hellner anser jag att man bör lik-
ställa fysiska och psykiska skador. Det finns ingen anledning att en fysisk
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skada lättare skall leda till ersättning än en psykisk skada.
Det är riktigt att kostnadsaspekterna måste beaktas om man överväger

att utvidga skadeståndsansvaret. Kostnadsaspekterna har försummats i min
uppsats. Jag förordar dock inte någon enkel huvudregel enligt vilken man
utifrån vissa enkla kriterier kan utvidga skadeståndsansvaret. Fråga är om
situationsanpassade lösningar för säregna fall. Jag tänker mig en rätts-
utveckling där man steg för steg, öppet och medvetet, tänjer en aning på
gränserna eller åtminstone hittar flera förklarande omständigheter som kan
göra rättsområdet mer förståeligt.

Debattledaren, justitierådet Anders Knutsson, Sverige: Mitt sammanfattande
intryck är att man i de nordiska länderna känner en viss otillfredsställelse
med rättsläget så som det har utvecklats på detta område och att man försö-
ker att flytta fram positionerna efter litet olika vägar men med en viss osä-
kerhet om hur långt man vågar gå. Håkan Anderssons illustration kan vara
ett intressant sätt att nalkas den här problematiken.

Jag har ett intryck av att när man vid bedömning av ett konkret fall kom-
mit så långt att man konstaterat att ersättning bör utgå det finns en viss
benägenhet att sänka beviskraven. Så länge man beloppsmässigt håller sig
på en rimlig nivå synes det mig som om man inte ställer de krav på bevis-
ning om den psykiska skadan som man egentligen borde göra. En schablon-
modell liknande den engelska kan här vara värd att fundera på.

Jag vill tacka referenten, korreferenten, alla diskussionsdeltagare och alla
som lyssnat för ett intressant och inspirerande sektionsmöte.


