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I första hand skall den som vållats skada själv bli lidande. En annan person kan
för skadan ställas till rättsligt straffansvar eller civilrättsligt skadeståndsansvar en-
dast om det kan påvisas föreligga sådana förutsättningar, med stöd av vilka han
skall dömas till straff och/eller skadestånd för en gärning som medfört skadan.
Beteende som inte är normenligt - en lagstridig handling eller försummelse - är
sådan förutsättning.

Ett beteende som strider mot normerna leder dock inte nödvändigtvis alltid till
straff- eller skadeståndsansvar. Det finns skäl på grund av vilka ansvaret inte upp-
står eller ansvaret uppstår begränsat. En omständighet på grund av vilken sådan
handling som i och för sig motsvarar brottsbeskrivningen för en normstridig gär-
ning inte anses vara rättsstridig, kallas rättmätighetsgrund. En persons samtycke
och risktagande då han blivit föremål för rättskränkning anses vara en sådan.
Stadgandena i den skrivna lagen inom såväl straffrätten som civilrätten är täm-
ligen knapphändiga beträffande rättmätighetsgrunden. Betydelsen av samtycke
och risktagande som rättmätighetsgrund har dock inte ifrågasatts i rättspraxisen
och inom rättsvetenskapen. En rättsinnehavare anses med stöd av den bestäm-
manderätt som tillkommer honom hos en annan person kunna stifta subjektiv rätt
att lagligen göra intrång i rättsinnehavarens egendom eller i någon annan av hans
rättsliga nyttigheter. Vad som görs med stöd av en sådan rätt innebär rättskip-
ning, varför gärningen inte strider mot rättsordningen om detta sker inom ramen
för god sed.

Rättsinnehavaren kan även utan att stifta subjektiv rätt tillåta någon annan att
göra intrång i hans rättsliga nyttighet, han kan avstå från sin invändning be-
träffande rättskränkning. Han inskränker sitt rättsskydd och kan härvid inte påstå
att det han givit sitt samtycke till är rättskränkning (volenti non fit injuria).

En persons samtycke och medvetna risktagande att utsätta sig för kränkning
gör inte alla handlingar rättmätiga. Den skrivna lagen innehåller inte några all-
männa stadganden, med stöd av vilka det entydigt kan fastställas när samtycke
och risktagande kan betraktas som rättmätighetsgrund. Denna frå ga har i



376 Erkki-Juhani Taipale

hög grad fått utredas såväl straff- som civilrättsligt i rättspraxisen och inom rätt-
svetenskapen. Trots att problemet i grund och botten är detsamma är ställnings-
tagandet inte identiskt inom dessa båda rättsområden. Till straffrätten hänför sig
det allmänna intresset som er väsentlig del varför de principer som inom straffrät-
ten tilllämpas på rättmätighetsgrunden inte nödvändigtvis som sådana lämpar sig
för utredning av civilrättsliga skadeståndsfrågor. I vissa fall tillmäts samtycke
inom straffrätten ingen betydelse. Detta beror på att avsikten med straffsanktion
är att skydda det almänna interesset. I liknande fall kan samtycke dock tillmätas
avgörande betydelse vid bedömningen av skadeståndsskyldigheten. Situationen
kan även vara den motsatta. Handlingen anses inte vara straffbar men skades-
tåndsskyldigheten kvarstår trots detta.

Det förefaller därför sakenligt att nedan behandla problemet från såväl straff-
rättslig som civilrättslig synpunkt.

1. Samtycke och risktagande som straffrättsligt problem

Inom straffrätten har frågan väckt den livligaste debatten till den del huruvida
samtycke överhuvudtaget kan utesluta gärningens straffbarhet eller huruvida
samtycke som strider mot god sed eller samtycke på andra grunder skall lämnas
obeaktat. Härvid har frågan gällt handlingar som vållat enbart personskador. Be-
träffande gärningar som medför sakskador har samtycke lättare kunnat tillmätas
betydelse i fråga om uteslutande av straffbarhet, emedan gärningen riktat sig en-
dast mot annans egendom och sålunda inte i lika mån kränker statliga eller sam-
hälleliga interessen. I debatten har uppmärksamheten härvid överförts från gär-
ningsmannens förfarande på gärningens påföljder. Avsikten med gärningen har
dock tillmätts betydelse vid avgörande av frågor i anslutning till gränsdragning.

En central fråga inom samtyckeläran är från vilka intressen givaren av samtyc-
ke giltigt kan avstå och i vilken omfattning. Detta har inte kunnat besvaras enty-
digt och olika aspekter har framlagts. Skillnad har gjorts mellan å ena sidan o-
överlåtlig fördel och å andra sidan överlåtlig fördel. Som kriterium har betraktats
huruvida en fördel kan ersättas eller återställas. Givande av samtycke har ansetts
vara möjligt om det är fråga om fördel som skall gottgöras. De som framlagt en
annan synpunkt i ärendet har ansett att den s.k. intresseteorin eller teorin om
rättslig nyttighet är riktigare och bättre tillgodoser praxis. Enligt denna teori in-
delas intressen i offentliga och enskilda.

Samtycke skulle innebära att en gärning som hänför sig till enskilda intressen
vore rättmätig. Denna teori har kritiserats genom att påpeka, att det inte råder
någon skarp gräns mellan offentligt intresse och enskild fördel och att även be-
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varandet av enskild fördel kan vara förknippat med betydande offentligt intresse.
Enligt en tredje synpunkt kan samtycke tilmätas sådan betydelse som gör gär-
ningen rättmätig, men endast under förutsättning att rättsordningen erkänner att
viljan hos den som givit sitt samtycke är avgörande med avseende på ifrågavaran-
de intresse och likaså upp till graden av kränkning. Huruvida rättsordningen er-
känner att viljan hos den som givit sitt samtycke är avgörande med avseende på
det kränkta rättsliga intresset är däremot en fråga som skall avgöras separat för
varje intresse som utgör ett skyddsobjekt. Huruvida rättsordningen ger sakägaren
bestämmanderätt med avseende på väckande av åtal eller inte för kränkning
kunne ge stöd för denna bedömning.

Det har tidigare nämnts att de stadganden som i den skrivna lagen gäller ären-
det är knapphändiga. I vissa stadganden i strafflagen omnämns uttryckligen be-
tydelsen av samtycke för gärningens straffbarhet. Så är fallet exempelvis be-
träffande uppsåtligt brott mot liv i 21 kap. 3 § Finlands strafflag, enligt vilket lag-
rum dödande på den kränktes begäran skall bestraffas, men lindrigare än för dråp
eller mord. I några andra stadganden förblir gärningen straffbar (exempelvis „vit
slavhandel"), trots att den skulle ske med den kränktes samtycke. I de lagstad-
ganden som gäller avbrytande av havendeskap och sterilisering finns däremot
noggranna stadganden om den kränktes samtycke. I sådana fall medför bedöm-
ningen av samtyckets betydelse inte några problem.

I vissa andra lagstadganden har omnämnts sådana brottsbeskrivningar att det
på grund av ordalydelsen kan förutsättas att en straffbar gärning sker endast mot
den kränktes samtycke. Sådana brott är exempelvis våldtäkt och rån.

Frågan om huruvida någon ostraffbart får misshandlas med sitt samtycke har
lett till åsiktsutbyte. I de flesta fall har som gräns för straffbarhet i debatten fast-
ställts gränsen för grov misshandel och lindrigare misshandelsbrott.

I samband med debatten beträffande betydelsen av samtycke har det i stor ut-
sträckning accepterats en åsikt enligt vilken samtycke utesluter rättsstridighet i
fråga om brott mot frihet. Likaså anses kränkning av en enskild persons ära med
den kränktes samtycke inte vara straffbar. Av brott som riktas mot förmögenhet
och som begås med den kränktes samtycke förblir sådana ostraffade som riktas
endast mot enskilda intressen. Däremot straffas sådana brott där det samtidigt är
fråga om exempelvis kränkning av offentlig trovärdighet, oberoende av om den
person som tillfogats skadan samtyckt till detta eller inte.

Ovan har behandlats främst sådana fall i vilka samtycke anses ha givits till en
viss gärning eller följd av gärning. På exakt samma sätt skall inte värderingen ske
av de gärningar som uppfyller brottsbeskrivningen, då samtycke till risk inneburit
risktagande som medför att gärningen kan få en viss påföljd. Härvid är det fråga
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om samtycke till risk. Det är allmännare i det dagliga livet och hänför sig särskilt
till ett flertal idrottsgrenar, fritidsaktiviteter samt medicinska prov och vårdåt-
gärder.

Det godkänns exempelvis generellt att de skador, även av allvarligare slag, som
vållats vid boxning, ishockey och fotboll kan bli ostraffade. Vid boxning är miss-
handel av modståndaren rentav karakteristiskt för denna idrottsgren. På motsvar-
ande sätt är risken för handikapp stor vid ishockey och fotboll. Godkännandet
grundar sig på att ifrågavarande idrottsgrenar är allmänt accepterade i samhället.
En idrottsman som deltar i en boxningsmatch eller i ett fotbolls- och ishockeyspel
anses vid deltagandet ha accepterat, att risken kan konkretiseras på ett för
idrottsgrenen typiskt sätt. Ostraffbarhet förutsätter att godkända spelregler iakt-
tas och att avsikten inte varit att medvetet skada motståndaren.

Beträffande samtycke har inom straffrätten dryftats hur det bör vara uttryckt
för att vara giltigt. Skall samtycke uttryckligen uttalas eller är konkludent uttryck
tillräckligt? Som stöd för de olika synpunkterna har man bl.a. hänvisat till rätts-
handlingsteorin, enligt vilken samtycke bör betraktas som rättshandling liksom
även viljeyttringsteorin. Dessa teorier anses numera ha fått ge vika för viljein-
riktningsteorin, enligt vilken enbart viljeinriktningen som tillåter en handling ut-
gör tillräcklig rättmätighetsgrund. Enligt teorin kan ett giltigt samtycke i princip
anses föreligga, då innehavare av ett lagskyddat intresse faktiskt har godkänt
ifrågavarande förfarande. Beträffande de juridiska verkningarna av samtycke
saknar det betydelse hur givaren av samtycke har uttryckt sin ståndpunkt. Givet-
vis löper den som hävdar att samtycke givits risken för bevisning.

Samtycke bör föreligga vid begynnelsestidpunkten för en gärning för att det
skall ha sådan verkan som utesluter rättsstridighet. Sedan gärningen begåtts kan
givet samtycke inte ändra gärningens karaktär. Å andra sidan anses ett samtycke
som givits i efterhand innebära avstående från att framlägga straffanspråk.

Samtycke bör motsvara en gärning som sker och även på något sätt gälla en in-
dividualiserad gärning. Samtycke som erhållits genom vilseledande är ogiltigt.
För att samtycke skall vara giltigt förutsätts även att den som ger sitt samtycke
har uppnått för dess givande nödvändig mognad och att han är i besittning av er-
forderlig andlig hälsa. Därför kan från fall till fall även samtycke som givits av en
mindreårig eller av en andligen svagt utvecklad person utesluta gärningens rätts-
stridighet.

Givet samtycke kan återkallas. Som undantag från fritt återkallande av samtyc-
ke har nämnts sådana fall i vilka ett viktigt offentligrättsligt intresse talar för att
samtycke inte skall återkallas, exempelvis samtycke till intagande på vårdanstalt
för alkoholister. Det kan även finnas fall där återkallande av samtycke inte har
kommit till gärningsmannens kännedom och han har begått sin gärning i tron på
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att samtycke föreligger. Gärningen är i detta fall inte rättmätig, men det kan an-
ses att gärningsmannen då inte heller har handlat uppsåtligen i samtliga situatio-
nen. Villfarelse med avseende på samtycke kan som grund för eftergift utesluta
handlingens straffbarhet.

Betydelsen av samtycke och risktagande inom den praktiska straffrätten är inte
påfallande. I rättspraxis har det knappast förekommit att domstolarna i konkreta
fall har hamnat att dryfta betydelsen av samtycke som en faktor som utesluter
straffbarhet. Detta minskar dock inte betydelsen av samtycke som en straffrättslig
befrielsesgrund. Orsaken till de fåtaliga rättsfallen torde å andra sidan vara rå-
dande stor enighet i fråga om de almänna straffrättsliga principer som gäller sam-
tycke. Åtal väcks inte i sådana fall där man på förhand kan sluta sig till att sam-
tycke utesluter gärningens straffbarhet. En andra grund kan vara att föremålet
för kränkning betraktar behandlingen av skadeståndsärendet som en primär fråga
varvid framläggande av sekundärt straffanspråk inte förefaller särskilt viktigt.

2. Samtycke och risktagande som civilrättsligt problem

Enligt den ledande principen inom skadeståndsrätten skall en skada som tillfo-
gas någon uppsåtligen eller genom vållande ersättas. Uppsåtligen har den handlat
som genom sitt förfarande avsett att vålla skada eller som är medveten om om-
edelbar uppkomst av skada som en följd av sitt förfarande. Vållande däremot är
vårdslöshet; det förfarande som vållat skada avviker från vad som för förebyggan-
de av skada kan förutsättas av en omsorgsfull person i egenskap av skadevållare.

Samtycke anses vara en klassisk grund för friskrivning från skadeståndsansvar.
Ett skadeståndsanspråk nedläggs rätt ofta genom att påstå att den skadelidande
uttryckligen eller indirekt givit sitt samtycke till skadan eller accepterat skaderis-
ken. Det heter därför att han gått miste om sin rätt till skadestånd. Det är fråga
om ett förhållande som utesluter ansvar och den åtgärd som vållat skadan kan in-
te anses rättsstridig. Beträffande samtycke är det sålunda fråga om stadganden
med stöd av vilka den skadelidande på grund av sin egen inställning helt eller del-
vis går miste om skadeståndet, som han annars skulle vara berättigad till.

Skadeståndet kan jämkas på grund av den skadelidandes egen medverkan.
Jämkningen kan i vissa fall leda till att vederbörande överhuvudtaget inte ådöms
något skadestånd. Frågan om hur samtycke inverkar på medverkan har gett upp-
hov till olika synpunkter bland de nordiska rättsvetarna. Bengtsson har utförligt
redogjort för olika forskares ställningstaganden till frågan. Agell och Bengtsson
anser med beaktande av något olika situationer, att tyst samtycke och motsvaran-
de risktagande i första hand egentligen skall betraktas som en culpabedömande
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faktor och först i andra hand som medverkan. Accepterande av en betydande
skaderisk kan dock inte som sådant anses utesluta culpaansvar. Med anledning av
dessa synpunkter har Karlgren påpekat, att samtycke är en särskild grund för fri-
skrivning från ansvar som är betydelsefull då det gäller en märkbar skaderisk.
Detta kan i vissa fall leda till att skadeståndsskyldighet inte föreligger trots den
svarandes ovarsamhet.

Är risken så omfattande och allvarlig, att samtycke inte kan tillmätas någon be-
tydelse beträffande friskrivning från ansvar, kan risktagandet dock bli beaktat
som medverkan till skadan.

I dansk rätt är påståendet „accept af risikoen" av väsentlig betydelse; en skade-
lidande behandlas i en rad fall som om han samtyckt att löpa en risk, förbunden
med hans relation till skadevållaren, och han går därför miste om ett skadestånd
som han annars skulle ha fått. Han använder särskilt känslig egendom i utsatta
sammanhang eller går med på att arbeta på ett farligt ställe. Det är närmast Trol-
le som utvecklat sådana tankegångar, men även Anders Vinding Kruse har delvis
anslutit sig till dem, och i rättspraxis har de ibland framträtt. Också i Norge synes
samtycke ha viss betydelse vid sidan av vållandebedömningen, om också resone-
manget inte är så vanligt i domstolarnas praxis. Av de finländska forskarna har
Saxen ansett vara riktigt att behandla den skadelidandes medvetna risktagande på
samma sätt som övriga fall av medvållande från hans sida, med påföljd att rätten
till skadestånd inte helt bortfaller, men att skadeståndet kan jämkas, någon gång
ända till noll. Helt generellt kan man säga att medvållande föreligger om den ska-
delidande insett eller bort inse skaderisken och bort förfara annorlunda för att
undvika eller minska skadan. Saxen framför dock som en ytterligare reservering,
att skadeorsakaren kan förklaras ansvarsfri inte blott enär hans ansvar jämkats till
noll till följd av den skadelidandes medvållande, utan även på grund av att skade-
orsakaren inte alls befinnes ha varit culpös. Härvid kan den skadelidandes med-
vetna risktagande vara en av de omständigheter, ofta den viktigaste, som talar för
att culpa inte föreligger.

Den skadelidande har på förhand, innan skada vållats, kunnat ge sitt samtycke
till skadan eller på förhand kunnat avstå från att yrka på skadestånd i händelse av
skada. I praktiken är sådant uttryckt eller indirekt samtycke till skada eller av-
stående från skadestånd mycket sällsynt. I de flesta fall förklarar den skadelidan-
de att han med sitt samtycke avsett något annat än sådan skada som tillfogats ho-
nom, eller att samtycket inte gällt skadan utan endast skaderisken. Med andra
ord förklarar han sig ha givit motparten tillstånd till en viss åtgärd, men förnekar
att han avstått från sin rätt att framställa skadeståndsanspråk, om åtgärden skulle
medföra skada. Undantagsvis kan samtycket dock anses gälla även själva skadan.
Exempelvis vid en boxningsmatch och en medicinsk operation bör man utgå från
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att åtminstone någon slags skada accepterats på förhand. Är uppkomsten av ska-
da säker eller uppenbar vid givande av samtycke, innebär detta avstående från
rätten til skadestånd. Samtycke till risk påminner om friskrivning från ansvar från
skadevållarens sida som den skadelidande accepterat. Skillnaden mellan friskriv-
ning från ansvar och samtycke är att i det förra fallet avses direkt skadestånd me-
dan samtycke till risk gäller konkret verksamhet. Den betydelse som tillmäts sam-
tycke och avstående från skadestånd kan under vissa förhållande minska. Detta
är fallet i fråga om personskador. I Sverige ändrades jämkningsstadgandet i 6
kap. 1 § skadeståndslagen så att „skadestånd med anledning av personskada kan
jämkas, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har
medverkat till skadan".

Beträffande finsk rätt konstaterar Saxen att den som generellt avstått från
framtida skadeståndsanspråk, är dock berättigad att få skadestand för uppsåtligen
vållade skador samt ofta även då skadan uppstått genom grovt vållande. Enligt
Saxen förhåller man sig restriktivt till giltigheten i fråga om sådant samtycke som
gäller kroppslig oantastlighet, hälsa, frihet eller ära. I varje fall är det tvivelaktigt
i fråga om „att obehörigt underkasta sig risken". Beträffande samtycke till skade-
risk är det fråga om den skadelidandes medvetna risktagande. Den skadelidande
har inte accepterat att själv bli lidande och har inte avstått från sitt eventuella ska-
deståndsanspråk. Den skadelidande kan anses själv ha medverkat till uppkomsten
av skada, om han borde ha insett skaderisken och därför förfarit annorlunda.
Hans vållande kan ha varit medvetet eller omedvetet. En skadelidande som varit
medveten om skaderisken har inte alltid förfarit culpöst. Vållande förutsätter att
han borde ha handlat annorlunda. Medveten oaktsamhet, ett medvetet risktagan-
de förutsätter vanligen en möjlighet att välja olika verksamhetsmodeller och det
kan inte antas föreligga något sådant, om de skadelidandes beteende eller för-
hållandena inte ger anledning til detta. Saxen nämner ett exempel på detta: en
person som går längs vägkanten har inte godkänt risken att bli skadad trots att
han varit medveten om att han eventuellt kan bli påkörd av en bilist. Det kan inte
heller sägas att en åskådare som inlöst inträdesbiljett till en ishockeymatch skulle
ha godkänt en sådan risk att an puck som flyger ut mot åskådarläktaren skadar
honom. Det anses ankomma på arrangören av idrottstävlingar eller motsvarande
tillställingar för allmänheten att sakenligt trygga de tävlades, övriga deltagares
och allmänhetens säkerhet.1

1 FHD (Finlands Högsta domstol) 1975:30 En deltagare i det s.k. Tahko-skidloppet ha-
de slagit sitt huvud mot en järnvägsskena, som befunnit sig på ungefär 165 cm:s höjd över
marken. Skenans befintlighet över spåret var icke att anse som en sådan risk vid skidning,
som borde beaktas på förhand, och ansvaret för skidruttens planerare förminskades icke av
ett omnämnande i ett till deltagarna utdelat informationsblad, att deltagandet i loppen
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Därför bör en ishockeyspelares eller en arrangörs ansvar inte bedömas olika

beroende av om pucken träffat en åskådare eller en utomstående. Att delta i ett

jaktparti innebär inte heller givande av samtycke till de skador som uppstår vid

jakt. Likaså kan det inte anses att en arbetstagare, som godkänt att hans arbets-

plats är belägen på ett farligt ställe, skulle ha godkänt risken att bli skadat genom

sin arbetstagares eller arbetskamrats vållande. Beträffande det sistnämnda skall

betydelse även tillmätas det faktum att arbetarskyddsnormerna är förknippade

med offentligt intresse och att arbetstagaren underlyder sin arbetsgivare.

De skador som uppstår vid fall på en hal gata eller ett halt golv är beklagligt

vanliga. Ofta har den skadelidande kunnat konstatera att skaderisk föreligger el-

ler han borde ha insett detta. Har han haft orsak att röra sig på en plats som visat

sig vara farlig, har samtycke ansetts vara obefintligt eller så ringa, at skadestånd

har erlagts till fullt belopp.2 Bör man förhålla sig annorlunda till en person som

skedde på eget ansvar.
FHD 1975:64 Under en av en förening arrangerad ishockeymatch hade från planen en

puck flugit in på den s.k. långsidans åskådarläktare och träffat en person bland publiken
mot munnen, varvid denne fått blessyrer. Enär skadan inträffat på ett sätt som var typiskt
för en ishockeymatch och den även kunde anses vara förutsebar och då matchens arrangör
icke visat sig ha uppfyllt sin plikt att draga försorg om att åskådarna hade varit tryggade mot
en dylik skada, var föreningen ansvarlig för den uppkomna skadan.

FHD 1982:84 Under förjoggingen före en volleybollmatch, som anordnats av en fören-
ing, hade bollen flugit ut mot publikläktaren på gymnastiksalens långsida och träffat en per-
son bland publiken i ögat, vilket förorsakat blindhet. Emedan skadan var oförutsedd och
publikläktarens placering hade upfyllt de krav som skäligen kunde uppställas med tanken
på publikens säkerhet, förkastades den skadades talan om ersättning med anledning av
skada.

FHD 1982:105 Medan en skidförenings funktionär övervakade hoppövningar i en hopp-
backe för träning av pojkar, hade en åttaårig pojke, som kallats att följa med övningarna,
börjat gå tvärs över backen framför avsprångstället och hamnat framför den hoppare, som
samtidigt åkt utför backen, samt blivit skadad. Skidföreningen och tränaren ålades på grund
av sitt vållande ersätta de uppkomna skadorna.

FHD 1983:123 Under en av ett aktiebolag arrangerad vintertravtävling hade en travhäst
som deltog i den till följd av det hala väglaget halkat på den isiga travbanan och fallit varvid
den erhållit skador vilka ledde till att den måste avlivas. Enär bolaget i egenskap av tävling-
ens arrangör inte hade vidtagit nödiga åtgärder för undvikande av den störtnings- och ska-
derisk, som uppstått på grund av det synnerligen hala väglaget och som var ovanlig för tra-
vtävlingar, ålades bolaget att betala skadestånd till travhästens ägare. Hingstens ägare an-
sågs ha medverkat till skadans uppkomst genom att tillåta att hingsten deltog i en tävling
som genomfördes under sagda riskfyllda väglagsförhållanden.

FHD 1989:129 Belysningen på en travbana hade slocknat under en travtävling. Hästarna
hade i mörket tornat mot varandra och skadats. Travbanan hade inget reservbelysnings-
system. Då arrangören av tävlingen inte hade vidtagit sådana skyddsåtgärder som hade an-
kommit på honum dömdes han att utge skadestånd till ägarna av de skadade hästarna.

2 FHD 1980:42 Avtalsförhållandet mellan gårdsägaren A och hyresgästen B ansågs på
gundval av en praxis som fortgått under flera år ha fått det innehållet att envar av hyresgäst-
erna själv drog försorg om snöarbetena på och sändningen av vägarna på husets gårdsplan i
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olovligen rör sig på ett farligt område? I finsk rättspraxis, visserligen på 1950-
talet, har det ansetts att skadestånd kan jämkas. Då en berusad person obe-
hörigen hade tagit sig i en trappuppgång och där skadat sig i otillräcklict utrustade
utrymmen, jämkades skadeståndet till halva beloppet. Likaså jämkades skade-
ståndet när en berusad person hade gett sig in på ett bristfälligt skyddat järn-
vägsområde och där fallit utför ett stup. I svensk rättspraxis (NJA 1973 sid. 14)
hade en person kommit till skada då han obehörigen gett sig in på mörk bygg-
nadsplats, som på grund av försummelse av byggnadsentreprenören varit riskabel
att besöka.

HD framhöll att den skadades handlande inte kunde anses ha innefattat en så-
dan kränkning av bolaget eller dess rätt som skulle kunna befria bolaget från an-
svar för vårdslösheten. I stället jämkades skadeståndet till 2A på grund av med-
vållande. Bengtsson konstaterar att detta synsätt har för övrigt förekommit också
i fallet, då barn gett sig in på förbjudet område eller dylikt och där kommit till
skada. Det är inte fullt klart hurudant olovligt intrång som skulle befria från cul-
paansvar. Bengtsson anser det vara möjligt att intrång i en byggnad som inte är
öppen för allmänheten, oberoende av om det är fråga om en bostadsbyggnad el-
ler någon annan lokal, är en sådan situation där den skadelidande skulle få klara
sig utan skadestånd. Man torde kunna anta att fallet är detsamma i fråga om ska-
dor som tillfogats den som begår ett brott genom olovligt tillägnande eller något
liknande, även om skadan inte sker inomhus. En inbrottstjuv som halkar på trap-
pan till en villa, som är objekt för hans inbrott, år sålunda knappast berättigad till
skadestånd. Bengtsson konstaterar dock att även motsatta tankar framlagts.

Risktagandet är kanske främst förknippat med fritidsaktiviteter och hobbyer av
olika slag. Även ansvarsfrågorna aktualiseras oftast i samband med dessa. I ett ti-
digare sammanhang nämndes redan boxning som till väsentliga delar går ut på

den mån de ansåg detta påkallat. För den skull förkastades B:s talan mot A som gick ut på
ersättning för att B hade skadat sig då han fallit på en osandad och hal gårdsväg.

FHD 1980:89 Personer vilka som kunder besökt en självbetjäningsbutik hade, då de
avlägsnat sig från butiken, tagit vägen över den illa belysta gårdsplanen för byggnaden, som
ägdes av ett bostadsaktiebolag, för att komma till ett närbeläget torg och härvid fallit i en
för bilkörning avsedd fördjupning som ledde nedåt under gårdsnivån och saknade skydds-
räcken. I fallet hade de skadat sig. Bostadsaktiebolagets disponent och medlemmarna i dess
direktion dömdes till straff för vållande av fara och vållande av kroppsskada, begångna i en
gärning, samt förpliktades att solidariskt med bostadsaktiebolaget utge skadestånd, vars
belopp jämkades på grund av de skadelidandes egna vållande.

FHD 1989:114 Upprätthållaren av en flygstation ansvarade för att flygstationen var plan-
erad och byggd på ett för allmänheten betryggande sätt och att den sköttes så att säkerheten
inte äventyrades. Därvid skulle beaktas att det finns människor som på grund av sjukdom,
skada, lyte eller av annan orsak rör sig på ett avvikande sätt. Då flygstationens golv var så
halt att det inte motsvarade dessa krav ålades flygstationens upprätthållare att erlägga ska-
destånd till en passagerare, som halkat och skadat sig.
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misshandel av motståndaren. Här är det fråga om att acceptera medveten miss-
handel inom ramen för boxningsreglerna. Även ett flertal andra idrottsgrenar,
särskilt lagsport, är förknippade med risken att en medtävlare kan skadas. I de
flesta fall undgår skadevållaren skadeståndet. Enligt Saxen grundar sig detta på
mild culpabedömning som beror på denna som sådan accepterade art av verksam-
het.

Det väsentliga härvid är ju att samtliga deltagare har inlett spelet eller leken fri-
villigt. De är beredda att löpa risken och har ofta även skyddat sig mot denna. I
dessa liksom i vissa fall är risktagandet en central faktor vid bedömningen av hur-
uvida skadevållarens förfarande har varit culpöst. Vid idrott och liknande aktivi-
teter som är förknippade med godtagbar samhällig betydelse, förefaller skade-
ståndsskyldighet att uppstå då skadevållarens culpagrad är grov. Detta är fallet då
någon brutit mot fastslagna spelregler eller spelregler som annars godkänts att ef-
terföljas.

Det är allmänt känt att risktagandet skall tillmätas större betydelse i samband
med sakskada. En närliggande synpunkt i förhållande till risktagande är objektiv
egenrisk, som varit aktuell särskilt i dansk rätt. Enligt denna synpunkt kan den
skadelidande förpliktas att själv helt eller delvis stå för risken som hänför sig till
värdefulla och ömtåliga föremål. Denna påminner tydligt om medverkan utan
medvållande. Det kan talas om objektiv egenrisk då den skadelidande på något
sätt handlat aktivt och hans förfarande innefattat en viss risk för hans omgivning.
Faran är strängt taget inte förknippad med utomstående, den gäller egendomens
beskaffenhet och innebär en ekonomisk risk för ägaren. I Danmark har dom-
stolarna i vissa fall reducerat skadeståndet till ett mindre belopp än den verkliga
skadan förutsätter. Exempelvis har stilleståndsersättning i ett fall (UfR 1955.
416H) reducerats för bil av speciell typ för vilken det tog extraordinärt lång tid att
skaffa reservdelar.3

Beträffande strikt ansvar anser Hakulinen i Finland att samtycke saknar be-
tydelse. Därmed avser han i första hand exempelvis att normalt risktagande som
gäller passagerare i flygplan eller tåg eller personer i motsvarande situation inte
hänför sig till friskrivning från ansvar. Betydelsen av samtycke och risktagande
skall dock i regel bedömas i samband med det lagstadgande som reglerar strikt
ansvar. Såsom Saxen påpekar kan även en skadevållare som bär strikt ansvar be

3 FHD 1989:21 A:s rörelse bestod till största delen av bilreparationer och dessutom av
försäljning av reparerade bilar. A hade för provkörning överlämnat en till försäljning in-
lämnad bil till B. Under provkörningen hade B förorsakat skada på bilen. Då A inte hade
kaskoförsäkring för bilen och inte visat, att han före provkörningen skulle ha informerat B
härom, jämkades B:s skadeståndsskyldighet.
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frias från skadeståndsansvar då den skadelidande handlat „på egen risk".. En så-
dan friskrivning från ansvar kan visserligen motiveras genom att skadeståndet på
grund av medvållande jämkas till noll, men ofta är det riktigare att avstå från ska-
destånd genom att konstatera, att avsikten med den lagstiftning som strikt ansvar
grundar sig på inte är att skydda ifrågavarande handlande „på egen risk". Det bör
beaktas att i Sverige är jämkning inte alltid möjlig i fråga om personskador.

Samtycke och samtycke till risktagande kan förekomma som ett klart yttrande
eller givandet av ett sådant framgå av omständigheterna. I det senare fallet talas
om underförstått eller implicerat samtycke. Med detta bör inte jämställas ett s.k.
hypotetiskt samtycke som innebär att samtycke antas ha givits om detta begärts. I
och för sig skulle beaktandet av ett hypotetiskt samtycke vid culpabedömningen
inte utgöra hinder för att den skadelidande kan anses ha samtyckt till riskabelt
förfarande, om möjlighet till sådant funnits. Om hypotetiskt samtycke dock god-
känns som grund för friskrivning från ansvar är gränsen mellan skadeståndsansvar
och friskrivning från detta ansvar diffus och grundar sig i samtliga fall på efter-
handsbedömning. Ett domstolsutslag måste därför grundas på bedömning, eme-
dan jämställande av hypotetiskt samtycke med uttryckt samtycke skulle försätta
den skadelidande i en orimligt svag situation.

Då kunde skadevållaren anses handla på den skadelidandes risk. Trots att ett
hypotetiskt samtycke som sådant tillbakavisas kan det inte helt sakna betydelse. I
enstaka fall kan det dock anses komplettera de förhållanden och omständigheter
som utgör grunden för helhetsbedömningen av huruvida det i enskilda fall finns
förutsättningar för friskrivning från ansvar. Som exempel nämner Agell en fastig-
hetsägare som tidigare ofta givit sitt samtycke till arbeten på grannfastigheten
som skadar hans fastighet. Han är bortrest då skada uppstår och det är högst san-
nolikt att han även denna gång givit sitt samtycke om han varit på plats. Det före-
faller orimligt om hypotetiskt samtycke inte kunde tillmätas någon betydelse som
en faktor för uteslutande av culpa.

Jag har ovan behandlat frågor som hänför sig till samtycke och risktagande i re-
lationerna mellan å ena sida skadevållaren samt å andra sidan skadelidanden och/
eller den offentliga makten. Denna relation är inte den enda med tanke på under-
sökningen av problemet. Vid utredning av skadestånd är försäkringarna numera
av väsentlig betydelse. Försäkringsgivaren deltar allt oftare i utredningen av ska-
defall och sköter utbetalningen av ersättningarna. Samtycke och risktagande har
även sin givna betydelse vid fastställandet av försäkringsgivarens ersättningsskyl-
dighet, oberoende av om försäkringstagaren är skadevållare eller skadelidande. I
denna framställing har jag medvetet lämnat effekten av samtycke och risktagande
obeaktad i samband med försäkringsgivarens ersättningsskyldighet, emedan frå-
gan är omfattande och förtjänar att behandlas separat.

25 Nordisk juristmøde
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