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Allmänna synspunkter

Skadeståndrätten utgör för visso ett praktiskt utomordentligt viktigt
område av rättslivet som också varit föremål för livlig uppmärksamhet.
Det må här vara tillfyllest att gå tillbaka till år 1946, då frågan om
allmän skadeståndslagstiftning i nordiskt samarbete blev aktuell. För-
beredande utredningar ha på offentligt uppdrag verkställts av professor
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Ussing i Danmark, höyesterettsadvokaten Wikborg i Norge och professor
Strahl i Sverige.1 Utredningarna utmynnade i vissa gemensamma re-
kommendationer (i det följande endast betecknade »rekommenda-
tionerna« ).

En kort erinran om innehållet i dessa torde vara på sin plats. Inled-
ningsvis anfördes följande.

Såväl i Sverige som i Danmark och Norge äro de gällande reglerna om skadestånd
utanför kontraktsförhållanden i många avseenden mindre tillfredsställande. Det råder
mycken ovisshet om gällande rätt på detta område, och i sak kan på många punk-
ter ifrågasättas en annan lösning än den gällande rätt innehåller. En revision av
skadeståndsrätten ar därför otvivelaktigt påkallad.

Det är angeläget, att man icke åtnöjes med partiella reformer, avsedda att av-
hjälpa de mest framträdande bristerna hos den nuvarande ordningen, utan företager
en omprövning av skadeståndsrätten i dess helhet. Skadeståndsrättens olika delar
stå nämligen i nära samband med varandra, och därtill kommer, att det är av vikt
att undersöka om icke den tekniska och sociala utvecklingen i nutiden ger anledning
till en nyorientering beträffande principerna för skadeståndsrättens utformning. Ett
spörsmål är sålunda bl.a. frågan, i vad mån försäkring kan avlösa skadestånrätten.

Det är önskvärt, att revisionen företages under samarbete mellan de nordiska
länderna. Sådant samarbete ger nämligen de bästa möjligheterna att finna goda
lösningar, och det måste också betraktas såsom en stor fördel, om man kan åstad-
komma i största möjliga utsträckning gemensamma nordiska skadeståndsregler. De
delegerade vilja därför förorda, att skadeståndsrätten upptages till nordiskt lag-
stiftningsarbete.

Målet bör vara att revidera de allmänna reglerna om skadestånd utanför kon-
traktsförhållanden samt de särskilda lagbestämmelser, som ha nära samband med
de allmänna reglerna. Att i lag reglera hela detta område låter sig förmodligen
icke göra på ett tillfredsställande sätt. Men det är i klarhetens intresse önskvärt,
att skadeståndsrätten, såvitt det kan ske utan olägenhet, regleras genom lagbe-
stämmelser och att åtminstone de av dessa, som äga allmän räckvidd, samlas i en
skadeståndslag. Under arbetets gång kan det övervägas, om det är ändamålsenligt
att upptaga också några av de speciella skadeståndsreglerna i lagen.

Att skapa en skadeståndslag är en stor uppgift. Intet av de nordiska länderna
äger en sådan lag, och det följer av det sagda, att det icke vore tillfyllest med ett
lagfästande av de regler som utbildats i rättspraxis. Särskilt må erinras, att spörs-
målet i vilken utsträckning man bör låta försäkring taga skadeståndsrättens plats
icke kan lösas på annat sätt än genom lagstiftning.

Svårigheterna kunna efter de delegerades mening bäst övervinnas genom att dela
arbetet.

Utredningsmännen förordade särskilda utredningar om ersättning
för skada orsakad av motorfordon samt om statens och kommunernas

i. För Sveriges del SOU 1950:16.
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skadeståndsansvar. I båda hänseendena ha numera avlämnats förslag.1

Vidare förordades utredning om en allmän skadeståndslag, därvid även
angavs vad en sådan borde innehålla. Ansvarsreglerna borde fastställas
åtminstone i sina huvuddrag, och man kunde icke stanna vid en skuld-
regel. Skadeståndsansvaret för barn och själsligt abnorma borde om-
prövas. Vidare borde frågan om skadeståndsansvar för annans handlande
behandlas. Reglerna om ersättning för skada av djur vore också i behov
av översyn.

Man borde överväga, i vilken omfattning skada borde ersättas när
den uppstått utan någons vållande, och ställning borde tagas till frågan
om en allmän lagregel rörande ansvar för skada orsakad genom farlig
verksamhet. En huvuduppgift måste vidare bli att pröva frågan, om
försäkring borde medföra begränsning av skadeståndsansvaret, därvid
även regressansvaret borde uppmärksammas. Frågan, på vilka områden
ansvarighetsförsäkring borde föreskrivas, borde också undersökas.

Ehuru några regler om kraven på orsakssammanhang näppeligen
borde upptagas i lagen, borde betydelsen av skadelidandes medverkan
bli föremål för grundlig omprövning och uppmärksamhet ägnas frågan,
om icke skadelidandes rätt till ersättning borde i större utsträckning
bestå oaktat medvållande, om skadeståndsansvaret på andra sidan ej var
grundat på vållande. Även reglerna om fleras medverkan och regress
dem emellan borde övervägas. Det vore vidare önskvärt med en diskus-
sion om ersättning för icke ekonomisk skada.

Vissa bestämmelser borde meddelas om skadeståndet. Därvid borde
övervägas, om icke ersättning för personskada normalt borde begränsas
till ett »borgerlig jevnmål«. Vidare borde ställning tagas till frågan, om
domstolarna skulle äga att nedsätta skadeståndet t.ex. när någon vållat
skada i annans tjänst eller skadeståndsbördan på grund av den ansva-
riges ekonomiska förhållanden skulle drabba orimligt hårt. Möjlig-
heterna att säkerställa skadeståndets utfående medelst införsel borde
övervägas.

Slutligen berördes socialförsäkringens betydelse för skadeståndsrätten
och framkastades, att skadeståndsskyldigheten kunde bortfalla i de
flesta fall då socialförsäkring gåve de breda lagren någorlunda god
trygghet mot förlust genom skada å person.

I anslutning till denna korta redogörelse må här nämnas, att utred-
ning numera verkställts om försäkringsgivares regressrätt och verkan

i. För Sveriges del SOU 1957:36 och 1958:43.
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av självförsäkring1 samt att utredning i nordiskt samarbete verkställts
om atomskador.

Frågan om arbetet på en allmän skadeståndslag har - sedan de för-
beredande utredningarna verkställts - åter upprepade gånger upptagits
av delegerade för nordiskt lagstiftningssamarbete.

I augusti 1957 ha delegerade, med utgångspunkt från en svensk pro-
memoria angående ny nordisk skadeståndslagstiftning, behandlat spörs-
målet, om och i så fall hur det samnordiska arbetet på skadestånds-
rättens reformering skulle fortsättas sedan pågående samnordiskt arbete
rörande trafikskadeståndsansvaret samt rörande stats och kommuns an-
svar för tjänstemäns åtgärder slutförts. I promemorian hade angivits
olika praktiska frågor som vore i behov av reglering, särskilt ur svensk
synpunkt. De danska, finska, norska och svenska justitieministrarna ha
därefter vid gemensamt möte i februari 1958 upptagit samma spörsmål
till behandling. De förklarade sig då vara ense om att det tills vidare
saknades anledning att inleda samnordiskt utredningsarbete om en all-
män skadeståndslag. Justitieministrarna anmodade emellertid de dele-
gerade att undersöka, vilka konkreta praktiska frågor inom skadestånds-
rätten som med fördel kunde tagas upp till utredning i nordiskt lagsam-
arbete, och att på grundval härav lägga fram ett förslag till fortsatt
samarbete inom detta lagstiftningsområde.

Delegerade beslöto vid sammanträde den 16 och 17 juni 1958 för-
orda, att såsom lämpliga utredningsämnen inom skadeståndsrätten upp-
toges frågorna

1) om principalansvar (»husbondeansvar«),
2) om jämkning av anställds skadeståndsskyldighet,
3) om jämkning av skadestånd med hänsyn till arten av den skade -

vållande handlingen, på grund av den skadelidandes medvål-
lande m.m.,

4) om ansvar för skada i följd av järnvägs och spårvägs drift samt
5) om skadeståndets storlek såvitt angår a) ersättning för förlorad

arbetsförtjänst och förlust eller nedsättning av arbetsförmågan,
b) ersättning för förlust av försörjare och c) ersättning för sveda
och värk samt lyte och annat stadigvarande men.

Vid möte den 9 juni 1959 överenskommo de danska, finska, norska
och svenska justitieministrarna, att samnordiskt utredningsarbete på

i. För Sveriges del SOU 1958:44.
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skadeståndsrättens område skulle inledas beträffande principalansvaret,
jämkning av anställds skadeståndsskyldighet samt barns och föräldrars
ersättningsansvar såsom skadevållare.

Någon utredning är (september 1959) ännu ej tillsatt.1 Och tydligen
kan man icke nu förvänta, att frågan om en allmän nordisk skadestånds-
lag tages upp av regeringarna inom den närmaste tiden. Möjligen har
man avskräckts av de vittutseende reformförslag som utredningsmännen
antytt.

Enligt min mening är det tydligt, att man vid skisserandet av nya
riktlinjer förlyft sig på uppgiften. I fråga om förhållandet mellan skade-
stånds- och försäkringsrätten har man förordat en väg som med nöd-
vändighet måste bli omstridd och som tillika under alla omständigheter
måste föranleda stora lagtekniska svårigheter. Dessa ha tydligt belysts
vid utredningen om trafikansvaret.

Det förefaller som om det skulle ha varit lyckligare, om man på allvar
prövat hur skadeståndsrätten borde kompletteras och modifieras med
utgångspunkt från dess nuvarande grundvalar och hur den lämpligen
borde kombineras med försäkringsrätten utan att dennas funktion be-
hövde få en väsentligt ändrad inriktning. Vid samråd om lagstiftningen
angående trafikansvaret har jag haft tillfälle att ge uttryck åt denna
mening.

Att frågan om en allmän skadeståndslagstiftning på detta sätt kommit
i bakvatten är mycket beklagligt. Frånsett önskemålet om en kodifiering
av åtminstone vissa huvudgrunder ha angelägna reformer i särskilda
hänseenden försenats och ställts på en oviss framtid. Att skadestånds-
rätten erbjuder vissa svårigheter för lagstiftaren kan ej rimligen motivera
en sådan skygghet för uppgiften, att ej ens ett försök göres att bygga en
allmän skadeståndslag som kan göra skäl för namnet.

Det är ur många synpunkter ett viktigt önskemål, att frågan om en
allmän skadeståndslag upptages till behandling. Betydande osäkerhet
råder för närvarande och bottnar delvis i det förhållandet, att ingen
lagstiftare hos oss i modern tid utsagt vilka ändamål skadeståndsrätten
skall tjäna. Man är i stället hänvisad till olika teoretiska utläggningar.
Därvid ha med skiftande värderingar framförts preventionssynpunkten,
reparationsintresset, trygghetskravet o.l. samt på senare tid även mera
rent sociala värderingar.

i. Kommitterade ha senare utsetts i Danmark, Finland, Norge och Sverige.



8 Gösta Walin

Min avsikt är ej att här söka systematiskt fördjupa mig i dessa syn-
punkter, utan jag vill inskränka mig till några korta anmärkningar.

Utan tvivel har skadeståndsrätten stor preventiv betydelse. Jag tror
också, att skadeståndsansvaret — liksom i sin mån självrisk och bonus-
system — har en mycket avsevärd förmåga att förebygga även att skada
orsakas genom tillfällig ouppmärksamhet eller genom misstag under
brådskande forhållanden, ehuru självfallet resultatet blir långtifrån
100-procentigt. I gångna tider lär väl hänsynen till rättvisa och billighet,
eller reparationsintresset om man så vill, ha dominerat, och det före-
faller alltjämt naturligt att vid den närmare utformningen av reglerna
låta denna synpunkt få stor betydelse inom den ram som i sina huvud-
drag uppdrages för skadeståndsrätten. Besvarandet av skadeståndsspörs-
målen är ofta av största vikt för den enskilde; svaren böra vara förståeliga
för honom och synas honom välgrundade. Detta resultat kan icke
uppnås utan att lagstiftaren och domstolarna låta sig ledas även av
hänsyn till allmän uppfattning om rättvisa och billighet. Regler och
tillämpning som i strid häremot styras alltför mycket av preventions-
synpunkten framstå som skrivbordsprodukter. Någon egentlig konflikt
behöver dock knappast uppkomma. Det går i stort att låta synpunkterna
samarbeta. Vissa begränsningar får man emellertid ålägga sig. Jag tror
t.ex., att det är praktiskt uteslutet att av preventionshänsyn förbjuda
ansvarighetsförsäkring som skydd för skadevållaren annat än för särdeles
grova fall eller att söka tvinga försäkringsgivare att utöva regress när de
själva äro obenägna därtill.

Vad angår trygghetskravet sammanfaller det naturligen ur den skade-
lidandes synpunkt i stort med reparationsintresset. Även den skadevål-
lande kan emellertid åberopa trygghetssynpunkten, och den bör beaktas
t.ex. i fråga om anställdas skadeståndsansvar och regressansvaret. Härav
kan bland annat föranledas, att skadeståndsskyldigheten jämkas eller
bortfaller. Jämväl de sociala hänsynen kunna föranleda denna slutsats.
Vidare kunna de slå igenom vid bestämmande exempelvis av normerna
för ersättning i anledning av personskada och valet av ersättningsformer.
Samspelet med sociala skyddsåtgärder av olika slag måste också upp-
märksammas inom skadeståndsrätten.

Den på senare tid drivna satsen, att skadeståndsrätten som sådan bör
i större eller mindre mån ersättas av försäkringsanordningar har jag
svårt att förstå. Försäkringsväsendet spelar redan nu en utomordentligt
viktig roll i förening med och vid sidan av skadeståndsrätten, för de
skadelidande praktiskt naturligtvis en dominerande roll. Detta kan dock
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icke nödvändiggöra, att det skadeståndsrättsliga systemet utplånas på de
områden där försäkring finnes. Försäkring bör om möjligt föreskrivas
på alla områden där det är praktiskt motiverat, och försäkringen kan
även bereda jämväl skadevållaren ett större eller mindre skydd, men
försäkringen behöver icke fördenskull hacka ut stora stycken ur tillämp-
ningsområdet för den allmänna skadeståndsrättens regelsystem. Dennas
generella karaktär kan bevaras och kan bli av värde i många samman-
hang. Ingenting hindrar att låta försäkringsväsendet växa i betydelse
från den utgångspunkten.1

Uppenbart är, att man mycket lättare kan komma fram till viktiga
förbättringar, om man lugnt fortsätter och bygger på det nuvarande.
Man riskerar ej att i sina förslag råka ut för alternativen allt eller intet.
Om ett förslag, byggt på befintliga förutsättningar, befinnes för vitt-
gående av de slutligt bestämmande instanserna, är det ingen större konst
att modifiera detsamma. Den som bygger på det bestående har också
långt större garanti för att det önskvärda sambandet mellan olika om-
råden av skadeståndsrätten liksom med andra rättsområden bibehålles.

I sistnämnda hänseende vill jag framhålla, att det framförda reform-
programmet tar sikte på skadestånd i utomobligatoriska förhållanden.
Såsom olika rättslärda framhållit är det emellertid en given fördel, att
för närvarande frågan om skadestånd i många avseenden bedöms lika
i inom- och utomobligatoriska förhållanden. Det skulle vara synnerligen
beklagligt, om det mellan dessa områden skulle uppstå en djup klyfta.
De glida i verkligheten över i varandra - man behöver i många fall ej
närmare undersöka om grunden för skadeståndsskyldigheten är inom-
eller utomobligatorisk - och den skillnad som nu finns, hos oss t.ex i
fråga om principalansvaret, bör såvitt möjligt minskas och icke ökas.1

Vid mångahanda avtal — köp, arbetsbeting, fraktavtal, uppdrag, anställ-
ningsavtal m.fl. — räknar man med skadestånd som sanktion och en
effektiv sådan. För frågan om skadestånd skall utgå ter sig ofta avtals-
förhållandet som underordnat, oaktat grunden teoretiskt är inomobliga-
torisk. Och gränsfall förekomma ständigt.2 De ha inom svensk judikatur
exempelvis föranlett, att situationen emellanåt betecknats som kvasikon-
traktsrättslig. Man bör även hålla i minnet tendensen att erkänna
skadeståndsansvar för culpa under avtalsförhandlingar, butiksinnehavares

1. Jfr Andersen s. 387 ff.
2. Jfr Ussing s. 7.
3. Jfr betr. svårigheterna Gomards avhandling.
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ansvar mot kunder att de ej komma till skada och liknande. Genomfö-
rande av reformprogrammet skulle bryta sönder ett sammanhängande
helt, inom vilket visserligen två stora fält kunna teoretiskt skönjas men
där det är uppenbart önskvärt att inga skarpa motsatser möta och där
ofrånkomliga övergångar böra göras så mjuka som möjligt. Med det
sagda vill jag naturligen ej fördölja, att rättsverkningarna av avtal kunna
bli andra - även i fråga om skadestånd - än i utomobligatoriska förhål-
landen.

Skadeståndsrätten är vidare av stor internationell betydelse. Det har i
litteraturen med tillfredsställelse framhävts, att den i sina grunddrag är
likartad i kulturstaterna. Även om förslag att radikalt ersätta skade-
ståndsrätten med försäkring skulle vinna gehör i Norden, finns det mig
veterligen ej anledning tro att övriga civiliserade länder skulle gå samma
väg. Så högt kan värdet av nordisk rättslikhet icke skattas, att man ej
måste väja för att på ett internationellt betydelsefullt område gå emot
ett system som har enhällig anslutning inom andra kulturstater.

Till belysning av det internationella sambandet på det utomobligato-
riska området må erinras om sjöfarten, lufttrafiken och biltrafiken, där
transportmedlen ideligen passera nationella gränser och t.ex. kollisioner
ofta inträffa även på internationellt vatten eller i internationellt luftrum.
Kastningar i skadeståndsreglerna böra helst inte få äga rum allt efter
platsen för skadans inträffande, och utgången av skadeståndsmål bör ej
på grund av nyskapade klyftor bli radikalt olika, beroende på vilket
lands domstol som dömer eller vilket lands lag som domstolen anser
tillämplig. Detta gäller såväl person- som sakskada. Här må också
uppmärksammas befintliga konventioner på olika områden.

Vidare bör erinras om att skadeståndsrätten även på det inomobliga-
toriska området uppenbart är av stor internationell betydelse, t.ex. i
fråga om frakter från det ena landet till det andra - med transportmedel
som höra hemma än i en stat än i en annan stat. Önskvärdheten av att
fraktförarens förpliktelser bedömas efter såvitt möjligt enhetliga normer
med så lika påföljder som möjligt i olika fall ligger i öppen dag. Utom
fraktavtalen må nämnas de otaliga internationella köpeavtalen - import
och export - där bristande fullgörelse, vårdslöshet och andra omstän-
digheter kunna föranleda skadestånd. Det teoretiskt och praktiskt nära
sambandet mellan inom- och utomobligatoriskt skadestånd belyses med
största tänkbara klarhet t.ex. inom sjöfarten. En och samma fartygs-
kollision kan grunda vittgående skadeståndsanspråk på både inom- och
utomobligatorisk grund, och det gäller både person- och sakskada.
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Om Norden skulle på det utomobligatoriska området i någon större
omfattning avskaffa skadeståndsrätten och ersätta den med försäkring,
skulle detta nödvändiggöra undantagslagstiftning för internationella
förhållanden av mycket stor praktisk räckvidd. Att man på denna väg
kan ådraga sig betydande svårigheter vid förhandlingar om internationell
lagstiftning och mödosamt lagtekniskt arbete är uppenbart. Bådadera
onödiga.

Den nuvarande skadeståndsrätten bygger på gamla traditioner och
har otvivelaktigt i sina grunddrag förankring i rättsmedvetandet.1 Liksom
det är av största värde, att vi i rättsligt hänseende stå i samklang med
andra länders uppfattning — det ger väsentligt ökad slagkraft åt reglerna
- måste det vara av stor betydelse att såvitt möjligt anknyta till den
nedärvda åskådningen med alla dess associationer. De gamla reglerna
ha sin helgd, nya sakna sådan. Även om man inskränker sig till att
avskaffa skadeståndsrätten inom vissa avsnitt går det värde förlorat
som ligger i att t.ex. culparegeln har generell räckvidd. Det förefaller
ganska riskabelt att ej på skadeståndsrättens område ha en vedertagen
allmänt omfattad princip sådan som culparegeln att hålla sig till. Att
dess tillämpning kan erbjuda juristerna många svåra problem och att
anspråken på aktsamhet böra ställas olika på skilda områden betyder
mindre. Skiftningarna påkallas f.ö. här ofta av den allmänna rättsupp-
fattningens krav och förstärka på det sättet regelns livskraft. En obliga-
torisk försäkring t.ex. mot personskada kan däremot ej läggas till grund
för någon moralbildning.

Till sist må ur rent teknisk synpunkt påpekas det arbete som skulle
krävas för att omarbeta de talrika skadeståndsregler som nu finnas för
speciella områden.

Den omständigheten att man till äventyrs kan ur vissa synpunkter
ordna ersättningssystemet mera ekonomiskt och effektivt genom försäk-
ring än genom skadestånd kan enligt min mening icke motivera, att
man bryter sönder det nuvarande systemet. Den rätta vägen måste i
stället vara att med lämpliga modifikationer och kompletteringar söka
att i anslutning till gällande huvudgrunder avhjälpa de brister som
gjort sig gällande. Häri ingår exempelvis utvidgning av principalansva-
ret, införandet av objektivt ansvar i viss utsträckning, jämkning av skade-
ståndsansvaret när det drabbar för tungt o.s.v. Vidare kan ersättnings-
systemet med fördel i ökad omfattning kompletteras med olycksfallsför-

i. Jfr bl.a. Andenaes TfR 1941 s. 248 ff.
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säkring av vanlig typ inom särskilda områden, med vanlig skadeförsäk-
ring, obligatorisk ansvarighetsförsäkring m.m. Det må i detta samman-
hang framhållas, att mycket hos oss redan vunnits genom den nya
sjukförsäkringen, vartill kommer den nya pensionsförsäkringen. Antydda
ändringar behöva ingalunda göra systemet invecklat och svåröverskådligt.

Att skadeståndsrättens framtid har ställts under diskussion från delvis
radikalt nya utgångspunkter har kanske varit stimulerande. Beklag-
ligtvis tror jag emellertid, att det läge vari vi nu befinna oss är ägnat att
lägga en död hand på skadeståndsrättens utveckling i praxis. Den upp-
märksamhet som de radikala tankarna väckt har skapat ökad osäkerhet
hos dem som i teorin utreder skadeståndsrättsliga problem och hos dom-
stolarna. Redan förut rådde ovisshet om vilken roll som på detta område
var tilldelad domstolarna. Ha dessa haft befogenhet att på det skade-
ståndsrättsliga området fritt utbilda nya rättsregler — t.ex. finna nya
grunder för skadeståndsansvar? Eller är deras roll inskränkt till att till-
lämpa »allmänna rättsgrundsatser« på nya fall och analogiskt använda
befintliga regler? Under det att exempelvis i Norge domstolarna ej
tvekat att gå långt på det objektiva ansvarets väg har man hos oss,
frånsett vissa sporadiska ansatser, fastslagit dylikt ansvar allenast inom
grannelagsrätten och i fråga om vissa militära övningar. Därutöver
gäller som bekant objektivt ansvar enligt lag på vissa områden. När nu
tillkommit, att osäkerheten om skadeståndsrättens framtida utveckling
ökat, måste även domstolarnas obenägenhet att leda praxis i önskvärd
riktning växa. Domstolarna kunna med visst fog fråga sig, om de nu
skola stanna där vi händelsevis råka befinna oss, i avvaktan på vad en
ny tid vill ha, eller om de skola, i tro på att den traditionella skade-
ståndsrätten alltjämt är livsduglig, fortsätta att bygga på denna och
anpassa den efter utvecklingens krav.

Det är av de skäl som här antytts i hög grad angeläget, att lagstiftaren
intresserar sig för att skapa en allmän skadeståndslag. Om man bestäm-
mer sig för att nu ej bryta med hittillsvarande huvudgrunder och andra
kulturländers system, är uppgiften ingalunda oöverkomlig. Härvid för-
utsätter jag, att man även med traditionella utgångspunkter ej spänner
bågen för högt. Det kan utan tvivel lyckas att utarbeta en lag som på
sedvanligt sätt utsäger väsentliga saker, även om den lämnar en hel del
frågor öppna. En förutsättning för att detta skall låta sig genomföra är
att lagens tillämplighetsområde begränsas på lämpligt sätt. I synnerhet
om lagen - så som självfallet bör ske - utarbetas i nordiskt samarbete
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lärar det knappast vara möjligt att med lagtexten täcka ett lika stort
område som kunnat ske vid rent intern lagstiftning.

En fördel med ny lagstiftning brukar vara, att den åtföljes av om-
sorgsfullt skrivna motiv. Dessa bli hos oss regelmässigt föremål för be-
dömande av regering, lagråd och riksdag. Genom motiven till en ny
skadeståndslagstiftning skulle domstolarna kunna få anvisning om de
synpunkter som väsentligen legat till grund för de lagstiftande myndig-
heternas bedömande vid lagens antagande. Även om lagtexten ej be-
handlar alla de spörsmål som upptagas i motiven kan det ändå bli
klarlagt, hur lagstiftningsmakten sett på frågan. Detta måste erbjuda
ett värdefullt stöd för domstolarna. Om det exempelvis uttalats att
domstolarna förutsättas komma att i samverkan med doktrinen tillämpa
objektivt ansvar där särskilda skäl tala därför, skulle läget hos oss bli
ett helt annat än nu. En annan sak är, att motivens betydelse minskar
med tiden och att domstolarna måste i större utsträckning beakta nya
och ändrade förhållanden. Även om detta är oundvikligt - väl också
önskvärt - ha motiven gett tillämpningen en viss inriktning för avsevärd
tid framåt.

Ehuru den skadeståndsrättsliga bedömningen i de nordiska länderna
nu utfaller olika på åtskilliga punkter - såsom i fråga om principalan-
svaret och det objektiva ansvaret - är det påfallande, att doktrinen
arbetar med väsentligen samma problem, ibland med en strävan att
återföra diskussionen till vissa förenklade utgångspunkter.1 Det bör vara
möjligt att vid utarbetandet av en nordisk allmän skadeståndslag tillgo-
dogöra värdefulla synpunkter i de olika ländernas doktrin och i väsent-
liga hänseenden förorda en syntes. Lagstiftaren kan sålunda göra en
för de nordiska länderna i väsentliga stycken gemensam värdering. På
så sätt bör — även när problemen ej ägna sig för att besvaras i lagtexten
eller av andra skäl svaren böra bli försiktigt avfattade - tillämpningen
i de olika länderna och rättsutvecklingen i Norden kunna knytas när-
mare samman, i det att domstolarna skulle få ett samlat gemensamt
material till hjälp för tillämpningen.

Den strävan att tillgodogöra sig rättspraxis i andra nordiska länder
som på senare tid bland annat tagit sig uttryck i en gemensam nordisk
domssamling bör för framtiden i sin mån medverka till att utvecklingen
blir ensartad.

1. Jfr Andersen s. 11 ff.
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Man hör ibland sägas att det tjänar föga till att skriva lika nordiska
lagar; de tillämpas ändå olika. Det må vara sant, att allmänheten och
advokaterna ej kunna vänta sig samma nyanser i tillämpningen från de
olika nordiska länderna, men det bästa bör icke vara det godas fiende.
Det är en stor fördel - kanske den viktigaste - att tendensen i de nordiska
länderna är gemensam och att avgörandena bygga på en i huvudsak
likartad åskådning. Därför bör splittring motverkas, även om likheten
ej blir fullständig. Att olika organ komma till skiftande bedömning får
man finna sig i även när det gäller myndigheter i ett och samma land.

En allmän skadeståndslag skulle, även om den blir kortfattad, kunna
kompletterad med motiv bli en plattform, från vilken man kan utgå
vid utformningen av speciella lagar eller regler av skadeståndsrättslig
natur. Vi ha i Sverige redan sett tydliga spår av lagstiftarens ovisshet
t.ex. i fråga om regressrätt, där skiftande regler gälla i olika lagar och
nya regler t.o.m. ändrats innan de hunnit träda i kraft. Från Danmark
torde man som exempel kunna anföra den skiftande regleringen av
ersättning med anledning av förlust av försörj are.

För att om möjligt i någon mån bryta den skepsis i fråga om möjlig-
heterna att åstadkomma en nordisk allmän skadeståndslag som kanske
ännu råder på sina håll vill jag i det följande försöka skissera, hur en
sådan lag enligt min mening skulle kunna utformas. Det måste under-
strykas, att det allenast är fråga om en skiss till stomme.1 Jag har försökt
att i någon mån orientera mig om aktuella önskemål i praxis och i
litteraturen. Framställningen gör emellertid icke anspråk på fullstän-
dighet. För att den om möjligt skall väcka större intresse har jag vågat
framkasta en del förslag. Av naturliga skäl är det ganska genomskinligt,
att de grundats på vad som åtminstone preliminärt synts mig lämpligt
främst ur svensk synpunkt med försök att beakta övrig nordisk rätt.
För övrigt äro självfallet meningarna delade även i vårt land, ehuru
jag på åtskilliga håll kunnat konstatera sympatier för här antydda
grundlinjer.

Vidare må framhållas, att de teser som upptagas här nedan visserligen
formats något så när i den stil som brukar användas för lagtext. De få
emellertid icke uppfattas mer än som försök att uppfånga det väsentliga
av vad som åsyftas under varje särskild punkt. Att föra arbetet längre
har förefallit mig tämligen meningslöst, eftersom syftet endast varit
att åskådliggöra en enligt min mening framkomlig väg och på vad sätt

i. Vinding-Kruse har ett utkast s. i ff.
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en del mer eller mindre viktiga önskemål skulle kunna tillgodoses. Bland
annat bör särskilt påpekas, att den skönsmässiga prövning som förut-
sattes i vissa punkter kan efter närmare överväganden ersättas av mera
preciserade föreskrifter, i den mån det finnes önskvärt och praktiskt
genomförbart. Att nu nedlägga ytterligare möda på den närmare ut-
formningen skulle antagligen vara till föga nytta vid det gemensamma
nordiska arbete på uppgiften som väl ändå till sist - och helst så snart
som möjligt - måste upptagas.

I. Lagens tillämplighetsområde, culparegeln. Här må erinras om de
inledande bestämmelserna i 9 kap. finska strafflagen och 6 kap. svenska
strafflagen.

Finland (9:1 SL).
Skada, som genom brott tillfogats någon, skall af den skyldige ersättas, ehvad

brottet föröfvats uppsåtligen eller skett af vållande.

Sverige (6:1 SL).
Skada, som någon genom brott annan tillfogar, skall av den brottslige gäldas,

evad brottet skett med uppsåt eller av vållande.

Danmark, Island och Norge sakna motsvarighet till bestämmelserna.

En lämplig avgränsning av tillämplighetsområdet för en ny lag synes
vara att låta den omfatta av uppsåt eller culpa åsamkade integritetskränk-
ningar, härunder inbegripna skada å person eller sak, intrång i den
personliga friheten och skada genom sådana angrepp som olaga åtal,
falsk angivelse och ärekränkning.

Det nuvarande 6 kap. svenska strafflagen gäller enligt ordalagen
endast skadestånd på grund av brott, men där givna bestämmelser
tillämpas analogivis eller på grund av uttrycklig hänvisning till kapitlets
bestämmelser även i andra fall. En ny lag torde visserligen ej böra
göras tillämplig annat än på utomobligatoriska förhållanden men bör
ej begränsas till brottsliga handlingar. Det må påpekas, att den svenska
lagen för närvarande till synes ger en ovillkorlig rätt till ersättning för
skada till följd av brott. Denna regel kan emellertid enligt vad som är
erkänt i både doktrin och praxis icke upprätthållas. Det torde innebära
en förbättring, att bundenheten till brott får bortfalla och att man hos
oss, liksom i Danmark och Norge, blir friare ställd än nu. Å andra sidan
är det ej praktiskt behövligt att låta lagen omfatta alla anspråk på skade-
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stånd av brott, t.ex. på grund av bedrägeri, straffbart intrång i immate-
riella rättigheter m.m.

Lagens tillämplighetsområde kan måhända åskådliggöras med en be-
stämmelse av ungefärligen följande lydelse.

Den som, uppsåtligen eller av oaktsamhet, vållar att annan lider skada
till person eller egendom eller intrång i sin personliga frihet skall utgiva
ersättning därför enligt vad i denna lag sägs.

För olaga åtal, falsk angivelse, ärekränkning och annat dylikt orätt-
mätigt angrepp å person skall ävenledes ersättning givas på sätt nedan
stadgas.

Någon särskild bestämmelse om fleras medverkan till skada eller om
regress dem emellan synes knappast behövlig, även om den naturligen
skulle vara upplysande. I allt fall kan frågan här lämnas därhän. Vidare
må nämnas, att ersättning naturligtvis också bör utgå för kostnad eller
förlust som uppkommit i och för avvärjande av sådana orättmätiga
angrepp som avses med bestämmelsen. Dessa fall ha också t.v. lämnats
därhän.

Ordet »vållar« användes i den skisserade bestämmelsen i traditionell
svensk betydelse. Även underlåtenhet kan naturligtvis grunda skade-
ståndsskyldighet. Denna fråga kan behöva diskuteras närmare i motiven.
(En speciell begränsning förefaller i svensk rätt för närvarande gälla i
fall som avses i 6 kap. 5 § jämförd med 3 kap. 6 § 1 st. strafflagen).

Om lagen begränsas till integritetskränkningar på sätt här antytts,
borde det vara möjligt att komma fram till nordisk enhet utan alltför
stora svårigheter i de flesta väsentliga hänseenden. Lagen skulle lämna
å sido skadestånd med anledning av sådan allmän förmögenhetsskada
som ej åsamkas via integritetskränkning, liksom skadestånd till följd
av intrång i immateriella rättigheter eller culpa vid avtalsförhandlingar
o.s.v. Att lagen icke skulle i första hand avse skadestånd i inomobliga-
toriska förhållanden har redan framhållits. Självfallet innebär lagens
begränsning icke, att skadestånd ej skulle kunna utdömas i andra fall
än de som angivas i lagen.

I överensstämmelse med vad som antytts i rekommendationerna torde
lagtexten icke böra söka lösa några rättsstridighetsproblem eller angiva
några närmare rekvisit för att klargöra, när erforderlig kausalitet och
culpa skall anses föreligga. Det vore däremot tvivelsutan välgörande,
om motiven kunde redovisa ett positivt resultat av en nordisk diskussion
i nu berörda hänseenden. Det förefaller t.ex. som om den härskande
åskådningen i Sverige icke till sitt resultat skulle skilja sig alltför mycket
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från den nordiska rättsstridighetslära, vilken i stort synes ha vunnit
anslutning i Danmark och Norge.1 Att såsom i rekommendationerna
antytts ge en bestämmelse om nödsituationer synes knappast nödvändigt
och skulle kanske bli missvisande, om ej andra grunder till rättsstridig-
hetens bortfallande även redovisas i lagtexten.

Vad angår frågan om den juridiska kausaliteten synes det vara av
behovet påkallat, att läran om adekvansen — som är föremål för delade
meningar — bedömes.2 Måhända är det ett önskemål, att skadeståndet
bör sträcka sig mindre långt vid omedveten culpa än vid uppsåtlig
skadegörelse eller medveten culpa.3 Eventuellt kan åtskillnaden genom-
föras på det sättet, att juridisk kausalitet anses föreligga i jämförelsevis
vidsträckt omfattning men möjlighet beredes att medelst någon jämk-
ningsregel draga en snävare gräns vid exempelvis ringa omedveten
culpa. Dessa frågor kunna nog med fördel diskuteras i motiven.4

I fråga om culpabedömningen i övrigt finnas ett stort antal problem
som ägna sig för gemensam diskussion. Det bör klargöras vad som
numera bör anses vara culpanormen — om någon enhetlig normformel
för olika områden verkligen kan upprätthållas. Enligt min mening är
det angeläget, att man mera öppet erkänner hur culpabedömningen
måste skifta allt efter de olika verksamhetsområdenas beskaffenhet.5 Det
förefaller som om den gamla jämförelsen med en bonus pater familias'
bedömning borde skjutas i bakgrunden. Under tekniskt primitiva förhål-
landen kan en sådan regel ha varit ganska allmängiltig. Människor voro
tidigare ej tillnärmelsesvis på samma sätt utrustade med tekniska hjälp-
medel som krävde särskild skicklighet eller uppmärksamhet vid hand-
havandet. En del djur som man höll sig med kunde visserligen vara
farliga för andra, men för skada vållad av djur har ju ofta funnits
regler om objektivt ansvar.

Numera torde flertalet mera betydande skador orsakas i samband med
användningen av tekniska hjälpmedel: motorfordon, flygmaskiner, järn-
vägar, industrins maskiner o.s.v. Det förefaller föga ändamålsenligt att
bedöma frågan om culpa på alla dessa områden med utgångspunkt från
den klassiska regeln, även om den skarpes med hänsyn till de särskilda

1. Andersen anser det överflödigt att laborera med rättsstridighetskravet, s. 81 ff.
2. Ang. behovet och värdet av läran om adekvans jfr Jørgensen s. 65 ff samt

Andersens nedvärdering s. 27 ff.
3. Jfr Ussing s. 63 ff och Knophs där cit. uttalanden.
4. Jfr Andersen s. 84 ff samt där cit. uttalanden av Grette.
5. Jfr Vahlén s. 245 o. 292.
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yrkeskraven. Är det icke naturligare, att man konsekvent gör klart för
sig att användningen av de tekniska hjälpmedlen kräver därtill anpassad
teknisk skicklighet och oavlåtlig uppmärksamhet, på sätt man nu fordrar
av exempelvis motorfordons förare? Vilken grad av skicklighet och
uppmärksamhet som bör fordras kan ej bestämmas genom jämförelse
med vad som vanligen iakttages. I stället måste öppet erkännas, att det
är statsmakterna eller, om dessa ej givit erforderlig ledning, domstolarna
själva som genom avvägning av motstående intressen bestämma hur
mycket man rimligen kan fordra. Preventionssynpunkten får därvidlag
naturligtvis särskild betydelse, när risken för skada är stor. Men även
reparationssynpunkten bör inverka vid bestämmande av om eftersättan-
det av den önskvärda handlingsnormen nått sådan grad att det bör
föranleda att den som skadats får ersättning.

I detta sammanhang må framhållas, att det icke är nödvändigt att
eftersträva enhetlig adekvans- och culpabedömning inom straffrätten och
skadeståndsrätten.1

Med angiven utgångspunkt kommer den klassiska culpabedömningen
i huvudsak att stå kvar för de områden, där människan rör sig mera
vardagligt utan att använda sig av riskabla tekniska hjälpmedel. Ett
sådant tillbakaskjutande av den gamla regeln förefaller vara en alldeles
given konsekvens av att livet med tiden förändrats så ofantligt på det
sista århundradet; på de väsentligt förändrade områdena måste en annan
culpabedömning sätta in och dessa områden äro de viktigaste. Syn-
punkten att man ej kan av människorna fordra oavbruten anspänning
kan där ej upprätthållas. Så länge den riskabla verksamheten — t.ex.
flygning — pågår måste också uppmärksamheten vara skärpt. Pauser och
dygnsvila skola anpassas därefter. Under dessa bör vederbörande däremot
kunna slappna av och culpabedömningen i andra, vardagliga göranden
och låtanden följaktligen bli mildare. På det område som blir kvar för
den gamla regeln — eller någon liknande — synes det vara på tiden, att
man söker en annan och för menige man mera förståelig liknelse än
med bonus pater familias.

Mot tillämpningen av culpaansvaret anföres — åtminstone hos oss —
att culpabegreppet håller på att urvattnas och att culpan ofta är fingerad.
Jag är ej säker på att domstolarna gått mycket längre än som är förenligt
med det betraktelsesätt som nyss angivits. Tillämpningen har emellertid
varit pressad, och om man trott sig alltjämt tillämpa en enhetlig klassisk

i. Jfr Jørgensen s. 67 ff.
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culpabedömning, har man misstagit sig. Men vem har egentligen på
allvar trott något sådant exempelvis i fråga om motorfordonstrafiken?
För egen del kan jag icke förstå, varför man skulle inskränka använd-
ningen av begreppet culpa till sådana fall då något konventionellt
klandervärt förelupit. Det bör vara tillfyllest, att vederbörande till en
viss grad underskridit den önskvärda handlingsnorm som anses böra
eftersträvas på området i fråga. En försummelse kan vara sådan att
den bör föranleda skadestånd, även om den icke kan bli föremål för
klander ur etisk synpunkt.

Flera omständigheter ha hos oss medverkat till att kraven på omsorg
och försiktighet ej sällan ställts höga. Ett skäl är, att praxis - frånsett
grannelagsförhållanden och militärväsendet - varit obenägen att fast-
ställa objektivt ansvar och att företagare och andra i allmänhet icke
utan culpa svara för bristfälliga maskiner eller andra bristfälliga an-
ordningar. (Inom t.ex. motorfordonstrafiken svarar dock ägaren som
bekant även för fel hos fordonet). Ett annat skäl har varit, att arbets-
givare i utomobligatoriska förhållanden icke svara för den enkle arbe-
tarens försummelse. Med sådana blottor i regelsystemet som nu antytts
blir culparegeln hårt pressad.

Såsom i det följande kommer att angivas anser jag, att man hos oss
i princip bör erkänna arbetsgivares ansvar även för arbetares försum-
melse och därmed åstadkomma överensstämmelse med vad som i stor
utsträckning gäller i inomobligatoriska förhållanden. Därmed kommer
ett av skälen till en alltför hårt spänd tillämpning av culpabedömningen
att försvinna. Huruvida det är möjligt att i samband med genomför-
andet av en allmän nordisk skadeståndslag även ge en impuls till ökad
användning av objektivt ansvar, är svårare att bedöma. Särskilt i fråga
om ansvar för felaktiga maskiner och andra bristfälliga anordningar
förefaller det naturligt, att objektivt ansvar snarast erkännes. Enligt
Strahl borde det objektiva ansvaret regleras genom uttryckliga bestäm-
melser från fall till fall. Den vägen har nog sina fördelar men det är
synnerligen ovisst om och när man på det sättet kommer till något
tillfredsställande resultat. För egen del tror jag ej, att det är så mycket
att anmärka på den norska praxis;1 och det förefaller som om den vore
lättare att följa än den regel som Ussing förordat.2 En praxis som på
allvar söker komma till rätta med betydelsefulla praktiska problem och

1. Om dess innebörd se Andersen s. 200 ff.
2. Ussing s. 127 ff.
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vill anpassa sig efter den tekniska utvecklingen är under alla omständig-
heter att föredraga framför ett resignerat hänskjutande till lagstiftaren
att avgöra när objektivt ansvar skall föreligga. Någon oangriplig sam-
manfattning av ansvaret utan culpa har väl icke den norska praxis ännu
förmått ge, men även om gränsen nedåt måste bestämmas skönsmässigt
torde svårigheterna i praktiken ej behöva bli alltför stora. Om en allmän
skadeståndslag kommer till stånd, torde icke desto mindre det mest
sannolika vara att på grund av svårigheterna någon allmän bestämmelse
om objektivt ansvar tills vidare icke upptages i lagtexten. I motiven
till en lag kan man emellertid diskutera praktiska fall och tilkännagiva,
att man förutsätter att domstolarna med doktrinens stöd taga sig an
problemen.

I detta sammanhang böra uppmärksammas de fall, då företagare
och andra ålagts speciella förpliktelser, såsom att vidtaga skyddsåtgärder,
att befria tak från snö och is o.s.v. Åtminstone om ej vis major föreligger,
kräver rättskänslan att ersättning utgår, när skada uppstår till följd av
att förpliktelsen ej fullgjorts.1

Frågan om ansvar för djur torde kanske bäst regleras i en speciallag.
Det förefaller oomtvistligt, att en skadeståndsrätt som bygger på skis-

serade synpunkter kan naturligt utvecklas med hjälp av rättspraxis. Tyd-
ligt är, att skadeståndsrätten enligt antydda linjer skulle i ökad omfattning
medge skadestånd i fall då det är naturligt att risken är täckt av försäk-
ring, till båtnad både för den skadelidande och den skadeståndsskyldige.
Obligatorisk ansvarighetsförsäkring torde böra eftersträvas på nya
områden. Denna fråga behöver dock icke lösas i en allmän skadestånds-
lag utan kan besvaras från fall till fall allteftersom behovet framträder.

Om man, såsom här förordats, för att nå praktiska resultat fortsätter
på den väg som skadeståndsrätten hittills vandrat — med modifikationer
och kompletteringar — är det möjligt att låta reglerna följsamt ansluta till
utvecklingen och fullgöra sin funktion. Visserligen bli företagare och
andra, i den mån obligatorisk ansvarighetsförsäkring ej finnes, utsatta
för ett skadeståndsansvar som kan vara kännbart. De ha emellertid
regelmässigt tillfälle att välja mellan att själva taga risken, något som
de emellanåt finna förmånligt, eller att teckna ansvarighetsförsäkring.

Eftersom skadeståndsansvaret likväl emellanåt kan bli för tungt synes
jämkningsmöjlighet i viss utsträckning böra stå till buds. Jag åsyftar
ej här den begränsning av regressrätten som bör äga rum, när vanlig

i. Jfr Karlgren s. 169.
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skadeförsäkring finns på den skadelidandes sida. Detta spörsmål har
blivit föremål för särskild utredning och kan här i stort sett lämnas å
sido.1 Likaså bortser jag här från de fall då den skadelidande kan anses
som självförsäkrare. Även detta spörsmål uppmärksammades i nyss-
nämnda utredning. Jag förutsätter i stället, att skadan ej är täckt av
vare sig vanlig skadeförsäkring eller självförsäkring på den skadelidandes
sida eller av ansvarighetsförsäkring på den skadevållandes sida.

Större företag böra väl i regel icke kunna påräkna någon jämkning
av ansvaret i vidare mån än t.ex. stat och kommun.2 Om mindre före-
tagare eller enskilda drabbas av skadeståndsansvar, kan däremot läget
vara ett annat. Här böra t.ex. uppmärksammas de fallen då obligatorisk
ansvarighetsförsäkring är påbjuden men dess belopp begränsat. Skulle
större skada uppstå, kan det vara påkallat att jämka skadeståndet för
åtminstone enskilda personer till den del det skjuter över ansvarighets-
försäkringens belopp, främst vid ringa culpa. I övrigt skall ej bestridas
att man kanske numera utanför den obligatoriska ansvarighetsförsäk-
ringens område kan av de flesta företagare, även de mindre, kräva att
de teckna frivillig ansvarighetsförsäkring när sådan står att få för en
måttlig penning.

II. Skadeståndsansvaret för barn, sinnessjuka och sinnesslöa. Dansk,
islandsk och norsk samt finsk och svensk lag innehåller nu härom föl-
jande.

Danmark (lov om umyndighed og vaergemål, § § 6 3 och 64).
§ 63. Barn under 15 år er erstatningspliktigt for skadegørende handlinger efter
samme regler som personer øver denne alder; dog kan erstatningen nedsaettes eller
endog helt bortfalde, for så vidt det findes billigt på grund av manglende udvikling
hos barnet, handlingens beskaffenhed og omstaendighederne i øvrigt, derunder navn-
lig forholdet mellem den skadegørendes og den skadelidendes evne til at baere tabet
og udsigten til, at skaden kan fås godtgjort hos andre.
§ 64. En person, som på grund av sindssygdom, åndssvaghed, forbigående sinds-
forvirring eller lignende tilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmaessigt,
er erstatningspligtig for skadegørende handlinger efter samme regler som sjaelssunde
personer, dog kan erstatningen nedsaettes eller endog helt bortfalde, for så vidt det
findes billigt under hensyn til personens sindstilstand, handlingens beskaffenhed eller
omstaendighederne i øvrigt, derunder navnlig forholdet mellem den skadegørendes
og den skadelidendes evne til at baere tabet og udsigten til, at skaden kan fås godt-
gjort hos andre.

1. För Sveriges del SOU 1958:44.
2. Jfr. för Sveriges del SOU 1958:43 och nedan s. 27 ff.
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Har den skadegørende ved misbrug af beruselsesmidler eller på lignende måde
forbigående hensat sig i en sindstilstand som ovenfor naevnt, er en lempelse i erstat-
ningsansvaret udelukket.

Island.
Enligt Jonsbok, Mannhelgi, kap. 8, skall, om en sinnessjuk tillfogar annan män-

niska något sår, ersättning givas av den sinnessjukes tillgångar. Det anses emellertid,
att sinnessjuka kunna ådraga sig skadeståndsansvar i huvudsak enligt samma regler
som i dansk rätt.

Även beträffande barn antages att skadeståndsansvar inträder enligt i huvudsak
samma regler som i dansk rätt.

Norge (PL till SL §§ 22 och 23).
§ 22. Har Barn under 14 Aar voldt Skade, er Barnet ikke ansvarligt for Skaden.
Har Barnet Midler, kan dog Retten, hvor den efter Omstaendighederne finder

det billigt, bestemme, at Skaden helt eller delvis skal erstattes af disse Midler.
§ 23. Er Skaden forvoldt af nogen, der paa Grund af nogen i Straffelovens § 44

naevnt Omstaendighet ikke ved Handlingens Foretagelse var tilregnelig, er han ikke
ansvarlig for Skaden, medmindre han ved egen Skyld var bragt i en forbigaaende
Tilstand af saadan Art.

Har han Midler, kan dog Retten, hvor den efter Omstaendighederne finder det
billigt, bestemme, at Skaden helt eller delvis skal erstattes af disse Midler.

Finland (9:5 SL).
Är skada gjord af barn under femton år, eller af afvita eller annan otillräknelig

person, och kan skadestånd ej gäldas af den, hvilken för underlåten tillsyn om sådan
person, eller för annat sådant vållande, förklarats skyldig att ersätta skadan; gånge
skadeståndet ut af gerningsmannens gods.

Sverige (6:6 SL).
Är skada gjord av person under femton års ålder eller sådan, som i 5 kap. 5 §

omtalas, vare han pliktig att ersätta skadan, om och i den mån det med hänsyn till
hans sinnesart, gärningens beskaffenhet och omständigheterna i övrigt må anses
skäligt. Vad han sålunda utgivit äge han söka åter av den, som genom underlåten
vård om hans person vållat skadan.

Det bör icke vara omöjligt att finna en gemensam nordisk regel för
dessa fall. Utredning om barns - och föräldrars - skadeståndsansvar har
också, på norskt initiativ, beslutats av justitieministrarna. Teoretiskt
föreligga onekligen vissa svårigheter att motivera skadeståndsansvar på
culpans grund för nu ifrågavarande personer och att bestämma dess
gränser. Likväl förefaller det naturligt att, oavsett de teoretiska bekymren,
reglera dessa för culparegeln atypiska fall på ett sätt som är likartat
med vad som gäller för vuxna och normala människor, med befogenhet
för domstolarna att göra en skälighetsbedömning. Här upptages utan
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närmare överväganden allenast en allmänt hållen regel av följande
lydelse.

Skadeståndsansvar som under I sägs åvilar jämväl den som är under
15 ar, sinnessjuk eller sinnesslö eller eljest lider av rubbad själsverk-
samhet, i den man det finnes skäligt med hänsyn till hans ålder, sinnes-
beskaffenhet, förmögenhetsförhållanden och övriga omständigheter.

Med den som lider av rubbad själsverksamhet torde böra likställas
den som handlat i tillfällig sinnesförvirring, åtminstone om han råkat
däri utan egen skuld. Att berusad person i allmänhet bör betala skade-
stånd enligt vanliga regler torde visserligen böra antagas, men i övrigt
kan jämkning vara påkallad.

III. Principalansvaret. I Danmark och Norge gälla om arbetsgivares
ansvar för arbetstagare följande bestämmelser.

Danmark (DL 3-19-2).
End giver Husbond sin Tjener eller anden Fuldmagt paa sine Vegne at forette

noget, da bør Husbonden selv at svare til hvad derudi forseis af den, som hand
Fuldmagt givet haver, og af hannem igien søge Opretning.

Norge (NL 3-21-2).
Bestämmelsen är likalydande med den danska.

På Island anses i praxis samma regel gälla.

Bestämmelserna äro icke otvetydiga och ha tolkats olika under skilda
tider. Det står emellertid fast, att de numera läggas till grund för ett
vittgående arbetsgivaransvar, som dock åtminstone i Danmark anses
ha vissa undantag.1

I Finland och Sverige finns icke något motsvarande stadgande. I
svensk rättspraxis anses dock arbetsgivare på det utomobligatoriska om-
rådet svara ej blott för egen culpa utan även för culpa hos mer eller
mindre självständig arbetsledning och hos arbetare som anförtrotts ett
mera krävande värv. Läget torde i huvudsak vara detsamma i Finland.

Vid den i nordiskt samarbete verkställda utredningen om skadestånd i
offentlig verksamhet har man från svensk sida utgått från att stat och
kommun skulle principiellt svara för sina tjänstemäns - även de under-
ordnades — fel och försummelser. Lagstiftning av denna innebörd finns
redan i Finland. De avgivna förslagen i ämnet berörde dock i detta

i. Ussing s. 96.
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hänseende i huvudsak ej sådana områden av stats och kommuns verk-
samhet som äro att jämställa med enskild verksamhet. Det är tydligt,
att om det svenska förslaget genomföres, detta skulle hos oss medföra
en avsevärd utvidgning av statens och kommunernas ansvar för sina
anställda. Det synes vara all anledning att fortsätta på denna väg. Ett
steg i denna riktning har f.ö. redan tagits i rättsfall som gällde jämkning
av skadestånd på grund av s.k. passiv identifikation.1

Man synes ej i Danmark eller Norge ha någon väsentlig erinran mot
det arbetsgivaransvar som där gäller,2 och det torde vara ogörligt att i
nämnvärd mån rubba den princip som där vunnit burskap. Måhända
kan det dock vid närmare övervägande finnas önskvärt att göra några
jämkningar. Dessutom måste det vara ett önskemål, att de ålderdomliga
reglerna få en modern form. I rekommendationerna angives, att frågan
om principalansvaret självfallet bör övervägas. De danska, finska, norska
och svenska justitieministrarna ha också överenskommit att frågan om
principalansvaret skall bli föremål för gemensam utredning.

Det är naturligt, om man på finsk och svensk sida frågar sig huruvida
icke den dansk-norska regeln är för vittgående. Vid smärre förhållanden
kan arbetsgivaren tänkas bli oskäligt betungad. Det blir därför nödvän-
digt att tänka igenom olika fall. Vid en bedömning i grova drag måste
nog sägas, att den nuvarande svenska praxis är ganska konstlad och
resultatet för mången överraskande. En obestridlig och väsentlig olägen-
het är också, att ståndpunkten avviker från vad som i allmänhet gäller
i inomobligatoriska förhållanden.

Man skulle nog kunna utan större risk rekommendera, att den dansk-
norska principen accepteras även i Finland och Sverige. Möjligen bör
någon begränsning gälla för exempelvis hembiträden och liknande. Jag
vill dock framhålla, att arbetsgivaren, när skadeförsäkring finns, oftast
är skyddad mot regress enligt 25 § försäkringsavtalslagen. För sådana
fall som ej täckas av skadeförsäkring (eller självförsäkring) eller av
ansvarighetsförsäkring skulle den förut nämnda möjligheten att jämka
skadeståndsansvaret stå till buds. Behovet av undantag från principal-
ansvaret för antydda fall torde därför icke vara så stort.

Från dessa utgångspunkter upptages här preliminärt allenast en
allmän regel om principalansvar av följande lydelse.

Arbetsgivare svarar för skada som hans arbetstagare i tjänsten vållar
annan.

1. NJA 1955 s. 102 jfr 1899 s. 252.
2. Ussing s. 92.
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Härvid åsyftas med ordet »vållar« detsamma som under I. Arbets-
givaren skall sålunda ej på grund av regeln svara för annat handlande
än som skulle ådragit honom själv ansvar, om han icke begagnat sig av
medhjälpare.1 I fråga om uppsåtliga gärningar bör närmare diskuteras,
i vad mån arbetsgivaren skall svara därför.

Regeln ger icke något svar på frågan, huruvida en företagare skall
svara för försummelse av (formellt) självständig företagare som han
anlitat. Ett sådant ansvar kan i viss utsträckning vara önskvärt och
välmotiverat, såsom då det gäller en arbetsuppgift som uppdragsgivaren
enligt lag skall fullgöra.2 Måhända kan även denna fråga utredas i
motiven och en viss lösning rekommenderas.

IV. Ansvar för felaktiga maskiner. I det föregående har särskilt fram-
hållits önskemålet, att skadeståndsansvar får inträda med anledning av
skada som vållas genom användning av felaktiga maskiner och brist-
fälliga anordningar. Därest man positivt rekommenderar domstolarna
att själva taga sig an utformningen av det objektiva skadeståndsansvaret,
är det måhända överflödigt att särskilt upptaga nu berörda fall i en
skadeståndslag. Det har emellertid synts lämpligt att skjuta fram frågan
om ansvaret för maskiner, som torde kunna bli föremål för en särskild
regel utan att någon olägenhet därav vållas. Reservationsvis upptages
därför här följande bestämmelse.

Den som i sin verksamhet eller eljest använder sig av maskiner eller
andra tekniska hjälpmedel är skyldig att svara för skada som åsamkas
annan till följd av att maskinen är felaktig eller försliten, om det ej är
uppenbart obilligt.

Även denna bestämmelse syftar främst på större förhållanden. I mindre
förhållanden kan jämkning komma i fråga. Det förutsattes, att veder-
börande kan ha regressrätt mot leverantören. I övrigt torde ansvaret
i stor utsträckning komma att täckas av ansvarighetsförsäkring. Det må
tilläggas, att om en bestämmelse i denna riktning upptages, den tarvar
noggrant övervägande och att man får förutsätta analogisk användning.
Huruvida det skall vara nödvändigt att särskilt kräva, att det tekniska
hjälpmedlet används under förhållanden, då det medför beaktansvärd

1. Även s.k. anonyma fel böra inbegripas. Likaså torde under regeln kunna falla
kumulerade fel. I dessa hänseenden böra motiven kunna ge närmare ledning.
Jfr SOU 1958:43 s. 43 f.

2. Ussing s. 99. Jfr NJA 1947 s. 23 och 1949 s. 704.
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risk för skada, torde böra särskilt diskuteras. Likaså frågan, om regeln
bör gälla i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare - där
relationen ju är av inomobligatorisk art.

Måhända bör regeln även åtföljas av en bestämmelse om djur, därest
en speciallag om djur ej kommer til stånd.

V. Anställds skadeståndsansvar. I flera sammanhang har lagstiftningen
genom uttryckliga bestämmelser medgivit lindring av skadeståndsan-
svaret för anställd som i tjänsten gjort sig skyldig till vårdslöshet. Detta
gäller såväl i förhållande till arbetsgivaren som gentemot tredje man.1

Vid utredningen om skadestånd i offentlig verksamhet har i samtliga
— danska, finska, norska och svenska - förslag upptagits bestämmelse
i sådan riktning. Det synes uppenbart, att man bör fortsätta på denna
väg och över hela linjen medge möjlighet att lindra skadeståndsansvaret
för anställda.2 Redan nu torde man i stor utsträckning avstå från att
uttaga skadestånd, ehuru man i andra fall av preventiva skäl begagnar
sig av möjligheten därtill. (När det gäller förvaltning av penningmedel,
är exempelvis klart, att ur preventionssynpunkt noggrann redovisning-
måste krävas; det ersättningsansvar som då kan uppkomma är emeller-
tid i allmänhet av inomobligatorisk art och hör därför ej i första hand
hemma i nu förevarande sammanhang. Något motsvarande gäller vården
av arbetsgivarens arbetsredskap som utlämnats till arbetstagaren). I
övrigt torde preventionssynpunkten bli tillräckligt tillgodosedd, om skade-
ståndsansvaret i princip får kvarstå ehuru med befogenhet för domsto-
larna att nedsätta det. En sådan ståndpunkt överensstämmer också med
det förslag till ändring av 25 § försäkringsavtalslagen som jag förut
nämnt. I motiven förutsattes, att försäkringsgivare i allmänhet ej skall
utöva regressansvar mot anställd som skadat det försäkrade intresset.3

Ur reparationssynpunkt blir den skadelidande tydligen tillgodosedd,
när det skadade intresset är försäkrat liksom när arbetsgivaren svarar
för den anställdes försummelse.

Justitieministrarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige ha beslutat,
att denna fråga skall bli föremål för gemensam nordisk utredning. Här

1. Här må erinras om bl.a. 59 § sjölagen, 50 § sjömanslagen, 211 § aktiebolags-
lagen och 10 kap. 3 § luftfartslagen.

2. Ussing s. 200. Jfr även forhandl, vid 18. nord. juristmötet samt Schmidt s.
261 ff.

3. SOU i958:44 s. 43-
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upptages, i anslutning till bestämmelser som redan finnas på vissa om-
råden och det svenska förslaget om skadestånd i offentlig verksamhet,
följande stadgande.

Har någon i annans tjänst ådragit sig skadeståndsansvar, må det
jämkas efter vad som med hänsyn till felets eller försummelsens lindriga
beskaffenhet, skadans storlek eller omständigheterna i övrigt prövas
skäligt. Vad nu sagts är tillämpligt jämväl i fråga om skyldighet att
återgälda vad arbetsgivaren må hava utgivit i skadestånd eller att
gott gör a skada som någon eljest i tjänsten tillfogat arbetsgivaren.

Andra punkten är måhända icke behövlig. Om första punkten skulle
upphöjas till lag, torde man nog i motiven tryggt kunna utgå från att
bestämmelsen — efter den generella reglering som i så fall vunnits på det
utomobligatoriska området — måste in dubio analogivis tillämpas även
på det interna förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
I vad mån det sedan må vara tillåtet att skärpa den anställdes skade-
ståndsansvar genom bestämmelse i anställningsavtalet är en fråga som
här lämnas därhän.

VI. Jämkning av skadeståndsansvaret i andra fall. I Norge, Finland
och Sverige finnas nu följande allmänna bestämmelser om jämkning
av skadeståndsansvaret.1

Norge (PL till SL § 25).
Skadeserstatning kan ikke kraeves, naar den skadelidende selv forsaetlig har med-

virket til Skaden.
Har han ved Uagtsomhed medvirket til Skaden eller ved eget misligt Forhold

foranlediget den skadegjørende Handling, bliver Spørsmaalet, om og i Tilfaelde i
hvilket Omfang Erstatning skal ydes, at afgjøre af Retten under Hensyn til Beskaf-
fenheden af de fra hver Side begaaede Feil og disses Indflydelse paa Skaden. Som
Uagtsomhed regnes det ogsaa, naar den skadelidende har undladt efter Evne at af-
vende eller begraense Skaden, eller naar han har undladt at fjerne eller formindske
en usaedvanlig Fare for Skade, naar dette uden Vanskelighed kunde ske.

Gjøres Erstatningskrav gjaeldende af nogen anden end den, mod hvem den skade-
gjørendes Handling umiddelbart har vaeret rettet, finder ovenstaaende Regler an-
vendelse, hvor enten denne sidste eller den erstatningssøgende har gjort sig skyldig i
saadant Forhold som oven naevnt.

Den i §§ 19 og 21 omhandlede opreisning blir ikke at tilkjende, hvor den for-
naermede ved egen grov uagtsomhet har medvirket til skaden eller ved eget mislig
forhold har foranlediget den skadegjørende handling.

1. Jfr i ämnet Grönfors.
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Finland (9:1 SL).
Har den, som lidit skadan, bidragit dertill genom egen skuld; eller har annan

orsak, som ej till brottet hörde, medverkat till skadan; bör skadeståndet efter ty
jemkas.

Sverige (6:1 SL).
Har den, som skadan led, genom eget vållande, därtill medverkat; varde skade-

ståndet jämkat, efter ty som skäligt prövas.

Att jämkning bör kunna äga rum på grund av den skadelidandes
medvållande får väl anses klart, vare sig skadeståndsansvaret grundas
på den skadeståndsskyldiges eget vållande eller på principalansvar. I
vilken mån jämkning bör äga rum på grund av oaktsamhet från den
skadelidandes sida, när objektivt ansvar föreligger på andra sidan, är
en annan fråga. Detta spörsmål bör bli föremål för närmare diskussion
i motiven till en ny lag. I detta sammanhang må påpekas, att liksom
skadestånd på grund av objektivt ansvar kan böra utgå även om den
skadelidande varit till en viss grad oförsiktig, så torde den objektivt
ansvarige i regel icke böra få utöva full regress mot anställd som in casu
varit vållande till skadan. Frågan blir eventuellt löst genom en sådan
regel som angivits under V.

Av intresse är, om den skadelidandes oaktsamhet skall bedömas efter
samma måttstock som den skadevållandes. Skäl kunna anföras för att
bedöma den skadelidande enligt en strängare måttstock i vissa situa-
tioner. I allt fall kan underlåtenhet att tillvarataga egna intressen med-
föra jämkning, där samma underlåtenhet icke kunnat grunda skade-
ståndsansvar.1 En diskussion i motiven kan vara av värde. Därest lagen
ej kommer att innehålla regler om objektivt ansvar, torde det knappast
komma i fråga att där ge någon särskild regel om hur jämkning på
grund av medvållande skall ske när talan föres på sådan grund.

Den finska bestämmelsen upptar som jämkningsgrund även annan
medverkande orsak än medvållande. Tydligt är, att man här får fatta
uttrycket »orsak« ganska restriktivt. Det svenska stadgandet upptar
icke någon motsvarighet därtill. Svensk rättspraxis saknar emellertid icke
exempel på att skadeståndet jämkats på grund av sammanträffande ca-
suell omständighet — t.ex. i vattenmål exceptionell nederbörd. I viss
mån kan en sådan tillämpning stödjas på kausalitetsöverväganden. Det
är emellertid tveksamt, om detta leder till målet i alla fall, där det är
naturligt att jämka skadeståndet på grund av medverkande orsak, för

i. Ussing s. 184 ff.
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vilken den skadevållande ej svarar. Här kunna sådana fall förtjäna att
uppmärksammas som att felaktighet hos en den skadelidande tillhörig
maskin medverkat eller någon speciell egenskap hos honom tillhörigt
djur bidragit till skadan. Den nämnda jämkningsgrunden synes därför
böra upptagas.

Frågan i vad mån skadeståndsansvaret må jämkas i andra fall har
diskuterats i många sammanhang. Jag vill erinra om 1948 års nordiska
juristmöte i Köpenhamn och Ussings inledningsanförande. Önskemålet
omnämnes också i rekommendationerna. Det torde icke vara behövligt
att här redovisa de varierande förslag som framförts. Man torde kunna
utgå från att en ny skadeståndslag måste i en eller annan form medge
en eller flera nya jämkningsgrunder. Jag anser det sålunda ofrånkomligt,
att skadeståndsrätten - om den skall kunna ge en för rättskänslan till-
fredsställande lösning av ifrågavarande konflikter människor emellan -
får innehålla en jämförelsesvis vittgående jämkningsregel för att undvika
alltför betungande skadestånd.1 Härigenom införes visserligen ett nytt
skönsmässigt moment i skadeståndsrätten, vilket kan synas besvärande.
Man får dock försöka att med tjänliga medel hålla bedömningen inom
vissa gränser och göra den så likformig som möjligt. Det snabba tillkän-
nagivande av prejudikat som nu sker på flera vägar torde kunna bidraga
därtill. I övrigt må framhållas, att hela skadeståndsbedömningen — be-
visprövningen, culpabedömningen, skadeuppskattningen o.s.v. — företer
så många skönsmässiga moment att man ej bör förvåna sig för mycket,
om det på den punkt där man nu regelmässigt står vid målet skulle till-
komma en ytterligare prövning huruvida resultatet är rimligt. (Man
behöver fördenskull icke gå så långt som fallet är i schweizisk rätt.) Jag
vill här nämna följande fall, då jämkning synes motiverad.
a) Skadan är osedvanligt stor och culpan ringa. Försäkring saknas. Ska-
dan består kanske däri att ett mycket dyrbart musikinstrument förstörs
eller att en framstående violinist får handskada eller att ett betydande
lyxvärde går förlorat.
b) Skadan består i att en skötsam man i blygsamma omständigheter
åsamkar en mycket välsituerad person betydande sakskada eller betyd-
ande förlust av inkomst. Försäkring saknas. Även om vållandet icke är
ringa kan det te sig oskäligt, att den skadevållande skall belastas med
skyldighet att utge full ersättning. Denna synpunkt beaktas i Sverige
vid bestämmande av skadestånd till efterlevande men icke eljest. Orätt-

i . J f r Andersen s. 387 ff.



30 Gösta Walin

visorna i egendomsfördelningen böra dock icke slå för hårt av hänsyn
till skadelidandes reparationsintresse.
c) Skadan vållas av anställd, för vilken arbetsgivaren svarar. Försäkring
saknas. Om en dräng vållar extraordinär skada när han arbetar i ett
jordbruk, kan det vara stötande att utdöma ett högt belopp av arbets-
givaren. Måhända kan man dock i sådana fall kräva, att ansvarighets-
försäkring finns åtminstone i viss omfattning.
d) Skadan träffar ett intresse som brukar hållas försäkrat men av för-
biseende eller liknande anledning råkar vara utan sådant skydd. Giltig-
hetstiden för brandförsäkring har t.ex. utgått. Om det är sedvana att
hålla intresse av ifrågavarande slag försäkrat, synes jämkning kunna vara
påkallad (eventuelt till O).1 Jfr självförsäkring under XIII.
e) Obligatorisk ansvarighetsförsäkring finns men skadan överskrider an-
svarighetsbeloppet. Culpan är ringa. Denna situation kan lätt upp-
komma t.ex. i biltrafiken. Att belasta en chaufför med stort skadestånd
utöver ansvarighetsförsäkringens belopp kan vara både oskäligt och
meningslöst. - Även om culpan ej är så ringa, kan det vara tillfyllest
med försäkringsbeloppet, om detta är relativt rikligt. Åtminstone större
företag böra dock svara för de skador som vållas med deras fordon. När
frivillig ansvarighetsförsäkring finns, kan motsvarande spörsmål upp-
komma beträffande överskjutande belopp.

Det synes som om jämkning bör ske utan avseende å att försäkring
finnes men att jämkningen icke bör gå längre ned än till ansvarighets-
beloppet.1 Dessa praktiska frågor böra noga diskuteras i motiven.
f) Flera ha medverkat till skada (eventuellt genom brott). I fråga om
dem som allenast i ringa mån medverkat bör ansvarigheten såväl utåt
som internt kunna jämkas efter vad som finnes skäligt.

Det kan invändas, att jämkningsmöjlighet kan motverka utbredningen
av ansvarighetsförsäkring. Utan tvivel bör stor hänsyn tagas till möjlig-
het att, för måttlig (eller ringa) kostnad, erhålla sådan försäkring. Att
många fall även framdeles ej täckas av försäkring är dock ganska visst.
Man kan också anföra, att de som inneha större värden böra teckna
skadeförsäkring eller, om det gäller personskada, olycksfallsförsäkring.

När skadeförsäkring finns, skall enligt de aktuella nordiska förslagen
om försäkringsgivares regressrätt gälla en relativt stark begränsning av
denna rätt. Införande av vidgad möjlighet till jämkning minskar skill -

1. Jfr Ussing s. 182.
2. Jfr SOU 1958:44 s. 45-
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nåden mellan försäkringsskyddade fall och andra fall, sedda ur den skade-
vållandes synpunkt. Denna verkan synes önskvärd, i den mån den låter
förena sig med tillbörlig hänsyn till den skadelidandes intressen.

Då en skadeståndslag av den typ som här skisserats synes böra in-
skränka sig till relativt allmänt hållna bestämmelser, synes det knappast
möjligt att i detalj precisera de fall, då jämkning av antydda orsaker bör
äga rum. I förevarande sammanhang vill jag inskränka mig till att upp-
taga en regel, enligt vilken skadeståndet må jämkas om det eljest skulle
verka oskäligt betungande. Regeln ger kanske å ena sidan för vissa fall
för litet och är å andra sidan kanske ej tillräckligt restriktiv, men den
understryker direkt vad menige man fäster sig vid.

Beträffande sambandet med försäkring må i anslutning till det före-
gående framhållas följande. Det kan icke bli tal om att skadeståndet blir
oskäligt betungande så länge det täckes av ansvarighetsförsäkring. Den
antydda jämkningsgrunden åstadkommer alltså icke någon osäkerhet i
ersättningsbestämningen inom denna ram, och försäkringsbolagen ha
icke anledning att i sin skadereglering inlåta sig på frågan, om de böra
pruta på det skadestånd, de skola utgiva, av den anledningen att skade-
ståndet kanske varit oskäligt betungande om försäkring ej funnits.

För andra fall finner jag olägenheten av den skönsmässiga bedöm-
ningen måttlig. Att komma bort från valet allt eller intet måste kännas
som en lättnad, och culpabedömningen bör bli riktigare, om ej känslan
att konstaterandet av culpa leder till stötande resultat behöver verka
störande. Ur allmän synpunkt måste det också anses som en given fördel,
att man kan undvika att lamslå en nyttig medborgare eller en mindre
rörelse genom att utdöma oskäligt betungande skadestånd.

Här upptages därför - med inbegripande jämväl av jämkning på
grund av medvållande och annan medverkande orsak — följande regel.

Skadeståndsansvaret må, förutom i fall som ovan nämnts, jämkas
a) om den skadelidande eller någon, för vilken han svarar, är med-

vållande,
b) om annan särskild omständighet medverkat till skadan, eller
c) om ersättningen eljest skulle verka oskäligt betungande.

Under a) i den sålunda skisserade bestämmelsen har uttryckligen
nämnts, att skadeståndet må jämkas, om någon för vilken den skade-
lidande svarar är medvållande. Härvid förutsattes, att ett generellt
principalansvar införes och att sålunda i Sverige (eller Finland) något
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behov ej längre skall föreligga av passiv identifikation som går längre
än den aktiva identifikationen.

Som förut nämnts kan under b) komma att falla bland annat så-
dana fall som då till skadan medverkat felaktighet hos maskin eller brist
i annan anordning, vilken innehas av den skadelidande. Därunder kan
även falla, att den skadelidande tillhörigt djur medverkat till skadan.
Dylik »identifikation« med fel hos tekniska anordningar (jfr bilansvarig-
hetslagen) eller visst beteende av djur synes kunna vara lika välmotive-
rad eller naturlig som att arbetsgivares rätt till skadestånd jämkas på
grund av arbetstagares medvållande.

I anslutning till punkt c) må nämnas,x att det svenska förslaget till lag
om skadestånd i offentlig verksamhet upptog en bestämmelse, enligt
vilken ersättning i anledning av skada å eller förlust av egendom kunde,
om beloppet väsentligt överstege vad som i allmänhet borde tagas i be-
räkning inom verksamheten i fråga, nedsättas till vad som med hänsyn
till omständigheterna funnes skäligt.

VII. Ersättningen för personskada. I detta hänseende finnas nu följande
allmänna bestämmelser.

Danmark (PL till SL, § 15).
Den, som efter dansk rets erstatningsregler er ansvarlig for kraenkelse af en andens

legeme eller frihed, samt den, der findes skyldig i strafbar kraenkelse av en andens
person i øvrigt, hans fred eller aere, kan dømmes til, foruden at yde erstatning for
økonomisk skade eller tab, at betale den forurettede godtgørelse for lidelse, tort,
ulempe, lyde og vansir samt for forstyrrelse eller ødelaeggelse af stilling og forhold.

Island (Almenn hegningarlög, § 264 1 st.).
Den som efter isländsk rätt är ersättningsskyldig för kränkning av annans kropp

eller frihet samt den som eljest är skyldig till straffbar kränkning av annan, hans
frid eller ära eller till kränkning som finnes vara utslag av skadelystnad, kan dömas
till — förutom ersättning för ekonomisk skada eller förlust — att gottgöra den föro-
rättade för lidande, förolämpning, lyte eller men samt för skadande av hans ställning
eller förhållanden i övrigt.

Norge (PL till SL, § 19).
Har nogen skadet en anden paa legeme eller helbred eller kraenket ham paa

friheten og er han efter de ellers gjaeldende regler erstatningspligtig, skal han yde
den fornaermede, foruten erstatning for den lidte skade, tillike saadan erstatning
for tap i fremtidig erhverv, som retten under hensyn til den utviste skyld og om-
staendighetene forøvrig finder billig.

Er Handlingen forøvet forsaetlig eller af grov Uagtsomhed, kan Retten derhos
paalaegge den skyldige at yde den fornaermede en efter Billighed afpasset Pengesum
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som Opreisning for den ved Handlingen voldte Tort og Smerte eller for anden
Skade af ikke økonomisk Art.

Bestemmelsene i første og annet ledd får også anvendelse paa den, som har for-
øvet noen handling som er nevnt i straffelovens §§ 168, 169, 191-196, 201, 210,
217-221 og 390 a.

Finland (9:2 SL).
Under skadestånd räknas godtgörelse:
1) för nödig kostnad: såsom för skadadt, f örstördt eller förskingradt gods, eller

till läkarelön eller annat dylikt;
2) förminskning i inkomst eller uppehälle: såsom genom hinder eller brist i

näring, eller annat sådant; samt
3) för sveda och värk, eller lyte eller annat stadigvarande men; så ock för lidande,

som förorsakats genom våldtägt, frihetens förlust eller annat dylikt.

Sverige (6:2 SL).
I mål, som kroppsskada angå, skall under skadeståndet räknas icke allenast

läkarelön och annan kostnad, utan även ersättning för hinder eller brist i den
skadades näring, för sveda och värk, så ock för lyte eller annat stadigvarande men,
om sådant blivit honom tillfogat.

Såsom framhållits i rekommendationerna bör en allmän skadestånds-
lag innehålla vissa bestämmelser om skadeståndet. För svensk rätts vid-
kommande synes det knappast finnas anledning att gå utöver vad som
nu gäller. Å andra sidan torde det knappast komma i fråga att begränsa
ersättningen för icke ekonomisk skada så starkt som i Norge.

I fråga om ersättning för mistad inkomst innehöll det svenska förslaget
till lag om skadestånd i offentlig verksamhet den begränsningen, att er-
sättningen ej fick överstiga vad som med hänsyn till den skadades utbild-
ning och arbetsförmåga samt omständigheterna i övrigt kunde anses
rimligt.1

I Danmark och Norge synes ersättning för mistad inkomst utdömas
efter visst »borgerlig jevnmål«, d.v.s. efter något slags inom vissa
gränser varierande genomsnittsnivå.2 Härtill kommer, att ersättning
oftast utdömes i form av kapitalbelopp, vilka av olika skäl ej bruka
bli så höga. Enligt min mening är det nödvändigt att kunna maximera
ersättningarna för mistad inkomst. Man gör rättslivet en otjänst, om
man ersätter även de största inkomsttagarna fullt när de gå miste om
arbetsförtjänst. Å andra sidan bör alltför stor återhållsamhet ej iakttagas;

1. Betr. motiven se SOU 1958:43 s. 86 ff.
2. Jfr Jørgensen s. 40.
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en jämförelse med statliga avlöningsvillkor kan vara i viss mån vägle-
dande.1 Att en begränsning förutsätter en skönsmässig prövning lärer
ej betyda så mycket, då det är mera sällan som en begränsning av skade-
ståndet av nu anfört skäl skulle komma i fråga. Spörsmålet torde dock
icke sakna praktisk betydelse, exempelvis om försäkringsersättningarna
för bilskador maximeras och ej komma att helt täcka förlusten. Man
får också tänka sig konkurrens mellan flera skadade om ett begränsat
försäkringsbelopp, då det måste synas oskäligt att den högre inkomstta-
garen skall konkurrera med ett utomordentligt högt belopp. Att gå så
långt ned som man synes göra i Danmark synes icke vara att förorda,
och en rent taxemässig schematisering torde för skadeståndsrättens del ej
vara önskvärd.

När skadestånd skall utgå till efterlevande, finns redan för närvarande
i Sverige möjlighet att bestämma ersättningen efter vad som finnes
skäligt, och ersättning till efterlevande för förlust av försörj are uteblir
helt, om de ej äro i behov av underhåll. Jfr. härom och betr. rättsläget
i de övriga nordiska länderna under X här nedan.

Såvitt angår misshandel eller skada å person som ej leder till döden
upptages här följande skisserade bestämmelse.

Ersättning i anledning av misshandel eller skada å person utgår för
a) nödiga sjukvårdskostnader och andra särskilda utgifter,
b) mistad arbetsinkomst eller annan ekonomisk förlust,
c) sveda och värk och
d) lidande genom kvarstående lyte eller annat men.
Ersättningen för mistad inkomst må ej överstiga vad som med hänsyn

till den skadades utbildning och arbetsförmåga samt omständigheterna
i övrigt kan anses rimligt.

I motiven kan lämpligen särskilt diskuteras, i vad mån arbetsgivare
och andra kunna inträda i den skadelidandes rätt i fråga om ersättning
för mistad inkomst. Det är av praktisk betydelse, huruvida arbetsgivare
som utbetalt lön utan vederlag i form av arbete bör ha regressrätt mot
den skadevållande för vad han sålunda utgivit eller allenast för den
extra kostnad eller förlust som åsamkats honom. I Sverige torde man
ansluta sig till det förra alternativet, medan man exempelvis i Danmark,
ehuru numera på ett liberalt sätt, synes tillämpa det senare alternativet.2

För vissa fall är det också av intresse, huruvida arbetsgivarens rätt skall

1. Jfr Andersen s. 390-391.
2. Jfr Ussing s. 161 och Jørgensen s. n o f.
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betraktas allenast som en härledd rätt eller som en självständig rätt,1

begränsad på visst sätt.
Medan i Finland och Sverige ersättning till följd av invaliditet i

allmänhet utdömes i form av livränta är praxis i Danmark och Norge,
att ersättningen utgår i form av kapitalbelopp. Det är av stort intresse
att undersöka, huruvida denna klyfta kan överbryggas. Sociala syn-
punkter tala nog starkt för alternativet livränta.2 Det är väl också
otänkbart, att man i fråga om de sociala välfärdsanordningarna skulle
övergå till kapitaliseringssystemet. Att, såsom åberopats i Danmark, krav
där i allmänhet framställes om kapitalersättning kan bero bland annat
på att den skadelidande själv ej bryr sig så mycket om de sociala hän-
synen. Kapitalersättning kan dock vara att föredraga framför livränta
till blygsamma belopp. I övrigt synes det uppenbart, att bestämmandet
av kapitalersättning inrymmer så stora svårigheter och så mycket rent
skönsmässigt bedömande att det icke från svensk sida gärna kan vara
någon eftersträvansvärd ordning. Erfarenheterna från vissa främmande
länder torde också avskräcka.

VIII . Ersättning för intrång i den personliga friheten samt för olaga
åtal, angivelse, ärekränkning och annat dylikt angrepp å person. I dessa
hänseenden äro nu följande bestämmelser tillämpliga.

Beträffande dansk, finsk och isländsk rätt se under VII här ovan.

Norge (PL till SL, § 19a ) .
Har noen tilføyet en annen en aerekrenkelse eller krenket privatlivets fred, skal

han, såfremt han har vist uaktsomhet eller vilkårene for straff er til stede, yte
erstatning for den lidte skade og sådan erstatning for tap i fremtidig erhverv, som
retten under hensyn til den utviste skyld og omstendighetene for øvrig finner billig.
Han kan også pålegges å betale slik oppreisning som retten finner billig.

Er krenkelsen fremsatt i trykt skrift og noen som har handlet i eierens eller
utgiverens tjeneste er ansvarlig etter forste ledd, hefter også eier og utgiver for
erstatningen. Detsamme gjelder oppreisning pålagt etter förste ledd med mindre
retten av saerlige grunner finner å burde frita dem. Eier og utgiver kan også på-
legges slik ytterligere oppreisning som retten i forhold till dem finner billig.

(Bestämmelser om kungörande av dom).

Se vidare under VII här ovan.

Sverige (6:3 SL).
För lidande, som genom brott mot personliga friheten, eller genom ärekränkande

gärning, må anses någon tillskyndat, skall ock vedergällning givas.

1. Jfr Ussing s. 159.
2. Jfr dock vad Jørgensen anför s. 269 ff.
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I nu förevarande hänseenden skisseras här följande bestämmelser.
/ fråga om intrång i den personliga friheten skall vad under VII

sägs om gottgörelse för utgifter, mistad inkomst och annan förlust äga
motsvarande tillämpning, så ock utgå ersättning för lidande.

Vad nu sagts skall i tillämpliga delar gälla jämväl i fråga om ersätt-
ning för olaga åtal, falsk angivelse, ärekränkning och annat dylikt
orättmätigt angrepp å person.

Här förbigås sådana detaljfrågor som ersättning för tryckning av
dom o.l.

IX. Uppsåtets betydelse vid bestämmande av ersättning för icke ekono-
misk skada. Det har emellanåt diskuterats, huruvida ersättning för icke
ekonomisk skada borde bestämmas till samma belopp, oavsett om den
skadevållande handlat uppsåtligen eller med större eller mindre grad
av culpa. Det har vidare diskuterats, om dylik ersättning borde utgå
när någon skall utge skadestånd utan att själv vara vållande. Att skäl
kunna anföras för sådant hänsynstagande lärer icke kunna bestridas,
och i praxis torde väl också dylika hänsyn i viss utsträckning beaktas,
åtminstone när ej skadan täckes av ansvarighetsförsäkring.

Beträffande isländsk och norsk rätt se under VII här ovan.
Här må nämnas, att det svenska förslaget till lag om skadestånd i

offentlig verksamhet upptog bestämmelse, att ersättning för annat lidande
än som avsågs med ersättningarna för sveda och värk samt lyte skulle
givas av stat och kommun allenast om synnerliga skäl förelågo därtill.

Följande preliminära bestämmelser må upptagas här.
Ersättning för sveda och värk eller annat lidande bestämmes med

hänsyn till den skadevållande s uppsåt eller oaktsamhet, den skada som
åsamkats och omständigheterna i övrigt.

Den som är ansvarig allenast på grund av vad under III eller IV
sägs må ej åläggas att utgiva ersättning för annat lidande än som avses
under VII c) och d), med mindre synnerliga skäl är o därtill.

Frågan om uppsåtets eller oaktsamhetsgradens inverkan på skadestån-
det är diskutabel och bör närmare övervägas. Upptages en sådan be-
stämmelse som i första stycket angives, måste i motiven bland annat
diskuteras, huruvida icke i bilmål likväl som regel en schablonmässig
prövning bör äga rum.

X. Ersättning vid dödsfall. För närvarande gälla följande allmänna
bestämmelser.
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Danmark (PL till SL, § 15).
Den, som efter dansk rets erstatningsregler er ansvarlig for en andens død, kan

dømmes til att give den, som derved har mistet en forsørger, erstatning for det tab,
han antages derigennem at lide, fastsat enten til en sum een gang eller til et løbende
underholdsbidrag, i sidste fald mod eller uden sikkerhedsstillelse, samt godtgørelse
for forstyrrelse eller ødelaeggelse af stilling og forhold.

Island. (Almenn hegningarlög, § 264 2 st.).
Bestämmelsen motsvarar det danska stadgandet.

Norge (PL till SL, §§ 20 och 21).
§ 20. I Tilfaelde af, at nogens Død er voldt, paaligger det den erstatningspligtige

at udrede til den, som har at besørge Begravelsen, de dermed forbundne Omkost-
ninger.

§ 2i. Er ved den forvoldte Død nogen berøvet sin Forsørger, bliver der for det
Tab, som han derved antages at lide, hos den erstatningspligtige at tilkjende ham
saadan Erstatning, som Retten under Hensyn til den udviste Skyld og Omstaendig-
hederne forøvrigt finder billig.

Er døden voldt med Forsaet eller af grov Uagtsomhed, kan Retten derhos tilkjende
den draebtes AEgtefaelle, Børn eller Foraeldre saadan Opreisning som i § 19, 2det
Punktum, omhandlet.

Finland (6:3 SL).
Sakna enka eller barn efter den, som blifvit dödad, i följd af brottet nödigt under-

hall; skall dem, med afseende å förbrytarens tillgångar och andra omständigheter,
tilläggas såsom skadestånd hvad for enkan eller barnen erfordras, till dess de sjelfve
kunna försörja sig: och må det skadestånd bestämmas att utgå på en gång, eller å
särskilda tider.

Sverige (6:4 SL).
Kommer någon, som jämlikt stadgande i lag äger rätt till underhåll av den, som
blivit dödad, att genom dennes frånfälle sakna erforderligt underhåll; då skall honom,
efter ty, med avseende å såväl den brottsliges tillgångar som andra omständigheter,
skäligt prövas, tilläggas skadestånd; och må det skadestånd, efter omständigheterna,
sättas att utgå på en gång eller å särskilda tider.

Det är tydligt, att i anledning av vållande till annans död bör utgå
ersättning för begravningskostnader och att ersättning till efterlevande
skall utgå i större eller mindre omfattning. Här må erinras, att i Sverige
de efterlevandes behov i avsevärd omfattning tillgodoses genom pensions-
försäkringen. I övrigt är frågan om ersättning till efterlevande en punkt,
där det tarvas ingående diskussioner för att komma till nordisk enhet
eller åtminstone större likhet än för närvarande. Jag anser det menings-
löst att här söka bedöma de olika önskemål som göra sig gällande eller
att söka pröva värdet av de olikheter som särskilt i Danmark och Norge
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gälla jämfört med finsk och svensk rätt. Här skisseras allenast följande
bestämmelser som i stort sett ansluta till gällande svensk rätt.

Har någon skadats till döds, skall ersättning utgå för nödiga begrav-
ningskostnader.

Den som enligt lag ägt rätt till underhåll av den döde eller eljest
åtnjutit underhåll av honom är berättigad att, efter vad som finnes
skäligt, erhålla bidrag till sin försörjning.

Sådant bidrag må bestämmas att utgå i form av livränta eller engångs-
belopp.

Beträffande rätten till underhåll förutsattes, att behovsprövning skall
äga rum. Normerna härför böra närmare diskuteras. Bestämmelsen
innebär för svenskt vidkommande en utvidgning till sådana fall då
lagstadgad underhållsplikt ej finns men underhåll faktiskt utgått, t.ex.
vid äktenskapsliknande sammanlevnad, fosterbarnsförhållande, försörj-
ning av syskon.1 Det är av intresse att överväga, om livränta i enlighet
med svensk praxis bör upphöra om änka gifter om sig eller om den bör
kunna utgå även därefter, t.ex. om det nya äktenskapet upplöses efter
kort tid.

I motiven bör klargöras, huruvida arbetsgivare bör ha regressrätt för
ökad pensionsbörda. Liksom beträffande ersättning för invaliditet är
det av vikt att undersöka, huruvida större nordisk likhet kan åstadkom-
mas i fråga om valet mellan kapitalersättning och livränta.

Frågan om nedsättning av efterlevandes krav, när den döde varit
medvållande, bör kunna behandlas i motiven och föranleda vissa re-
kommendationer. Det synes mig mycket tveksamt om man lämpligen
kan övergå till att ge efterlevande ersättning utan jämkning i dylika
fall. Å andra sidan är det måhända motiverat att vara försiktigare än nu
i tillämpningen av jämkning, i synnerhet om ersättningen av andra
grunder nedsättes.

Om skadad person dör först någon tid efter det han skadades, bör
naturligen ersättning för tiden till dödsfallet beräknas för ekonomisk
förlust i vanlig ordning. I motiven till en ny lag bör - om någon
bestämmelse ej upptages — diskuteras, vilken tidpunkt som skall vara
bestämmande för möjligheten att låta ersättning för icke ekonomisk
skada övergå å arvingarna. Dansk lag, PL till SL § 15 och finsk lag,
9:8 SL, ha bestämmelser i ämnet, se under XI. Ett liknande spörsmål
uppkommer, när någon avlider innan beslut om kapitalersättning för
invaliditet vunnit laga kraft.

1. Jfr Ussing s. 157 och Jørgensen s. 211.
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XI. Överlåtelse och utmätning av rätt till ersättning för inkomst eller
förlust av försörjare m.m. samt arvingars rätt. I dessa hänseenden
finnas följande bestämmelser av allmän natur.

Danmark (PL till SL, § 15).
Krav på godtgørelse for ikke økonomisk skade i henhold til foranstående bestem-
melser falder i arv, når det er anerkendt eller gjort gaeldende ved sagsanlaeg eller
under en straffesag ved kravets fremsaettelse i retten eller i et til denne indleveret
anklageskrift eller staevning. Så længe kravet og dets størrelse ikke er anerkendt
eller fastslået af domstolen, kan det ikke overdrages.

Island (Almenn hegningarlög, § 264 3 st.).
Bestämmelsen motsvarar det danska stadgandet.

Norge ( P L till SL, § 2 7 ) .

Krav paa Opreisning efter §§ 19 eller 21 kan, saalaenge det ikke er anerkjendt
eller gjort gjaeldende ved Søgsmaal, ikke overdrages eller overføres ved Arv.

Finland (9:8 SL).
Dör målsegande, vare hans rättsinnehafvare ej berättigade att söka det skadestånd,
som i 2 § 3 punkt namnes.

Det kan vara önskvärt med temporärt överlåtelseförbud beträffande
alla former av skadestånd i avvaktan på att skadeståndet blir slutligt
bestämt. Emellertid är det ovisst, hur stort behovet av en sådan bestäm-
melse är, och vissa praktiska olägenheter kunna följa därav. I viss
utsträckning kunna allmänna regler om avtals ogiltighet eller jämkning
gripa in. Beträffande ersättning för icke ekonomisk skada följer möj-
ligen av sakens natur, att den icke kan överlåtas förrän den blivit
bestämd.

I fråga om utmätning av icke bestämda skadestånd bör utsöknings-
rätten innehålla skyddsbestämmelser. Därest rättighet icke kan över-
låtas, torde åtminstone enligt svensk rätt utan vidare följa, att den
icke kan utmätas eller indragas i den berättigades konkurs. Förmodligen
kan då icke heller kvittning äga rum. Dessutom torde giftorätt vara
utesluten.

Beträffande rätt till ersättning för mistad inkomst och försörjnings-
bidrag - de ur social synpunkt viktigaste fallen - upptages här följande
preliminära förslag till bestämmelse.
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Rätt till ersättning för mistad inkomst eller till försörjningsbidrag
enligt vad ovan sägs må ej överlåtas i vidare man än ersättningen blivit
slutligt bestämd och förfallit till betalning.

Om särskilda skäl äro därtill, må dock rätten meddela tillstånd till
överlåtelse.

Försäkringsbolagen medge i viss utsträckning, att rätt till livränta
må avlösas. På samma sätt kan det vara praktiskt, att skadestånd i form
av livränta må efter särskilt tillstånd kunna överlåtas eller avlösas.
Bestämmelsen härom i andra stycket förutsätter, att det skall vara den
berättigade eller hans laga representant som begär sådant tillstånd.
Däremot torde ej böra komma i fråga, att tillstånd meddelas på begä-
ran av den berättigades borgenärer. (I övrigt må här erinras om 21 §
i det svenska förslaget till lag om trafikförsäkring).

Här förbigås frågan, när rätt till skadestånd för icke-ekonomisk skada
kan övergå på arvingar.

XII. Tillämpligheten av lagens bestämmelser vid objektivt ansvar och
inom speciallagstiftning. De regler som här ovan skisserats böra vara
analogiskt tillämpliga även utanför lagens egentliga tillämplighetsområde.
Undantag eller modifierad tillämpning (t.ex. i fråga om verkan av
medvållande och beträffande regressrätt) kan dock motiveras av sakens
beskaffenhet. Vidare kan speciallagstiftning innehålla avsteg. Själv-
fallet är det ett önskemål, att speciallagstiftningen icke — såsom exempelvis
i dansk rätt beträffande ersättning åt efterlevande - innehåller skif-
tande regler när ej särskilda skäl påkalla det.

Här förordas följande bestämmelse.
Vad i denna lag är stadgat skall i tillämpliga delar lända till efter-

rättelse jämväl där skadestånd på grund av särskild bestämmelse eller
eljest utgår oavsett vållande, såvida ej annat är stadgat eller särskilda
skäl äro däremot.

Såsom förut framhållits har det synts önskvärt, att domstolarna
motivledes få anvisning om att man av dem förväntar att de självmant
pröva i vad mån objektivt ansvar kan vara välgrundat. De danska och
norska förslagen till lag om skadestånd i offentlig verksamhet innehöllo
uttryckliga bestämmelser som förutsatte, att domstolarna kunde ålägga
objektivt ansvar.

Den bestämmelse som upptagits under nu förevarande punkt antyder
genom orden »eller eljest«, att en dylik befogenhet är förutsatt. Det
innebär ju icke någon nyhet.
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Utan särskild bestämmelse torde vara tydligt, att reglerna i den här
skisserade lagen bli tillämpliga vid bestämmande av skadestånd enligt
speciallag som förutsätter vållande.

XIII. Begränsning av skadeståndsansvaret på grund av försäkring och
»självförsäkring«. I de nordiska förslagen rörande ändring i 25 § för-
säkringsavtalslagen ha upptagits tvingande bestämmelser i syfte att
begränsa försäkringsgivares regressrätt. Den skadelidandes möjlighet
att vända sig mot den skadeståndsskyldige skulle i motsvarande mån
begränsas, när försäkring finnes. I samband därmed har, som förut
nämnts, uppmärksammats frågan om verkan av självförsäkring. Härom
har upptagits en särskild bestämmelse, som i den svenska versionen
innehåller, att den som måste antagas hava med hänsyn till omfattningen
av sina intressen underlåtit att taga skadeförsäkring ej skall äga rätt
till skadestånd i vidare mån än försäkringsgivaren, om försäkring funnits.

En allmän skadeståndslag synes böra innehålla erinran om de viktiga
begränsningar av skadeståndsansvaret som skulle föreligga om nämnda
förslag genomföres. Bestämmelsen torde kunna innehålla följande.

Om begränsning av rätten till skadestånd, när försäkring föreligger
eller den skadelidande underlåtit att taga försäkring, är för vissa fall
särskilt stadgat.

XIV. Inomobligatoriskt skadestånd. Det har i det föregående varit
förutsatt, att lagen skulle avse utomobligatoriskt skadestånd. Måhända
kan detta anses tillräckligt tydligt följa av att de två inledande bestäm-
melserna under I och II ej nämna avtal som grund för skadestånds-
ansvaret. (Visst avsteg från principen har dock gjorts under V, nämligen
genom andra punkten i där föreslagen bestämmelse).

Det kan vara förenat med vissa fördelar att icke i lagtexten under-
stryka skillnaden mellan utomobligatoriska och inomobligatoriska för-
hållanden, eftersom gränsen är flytande och någon omotiverad skillnad
ej bör göras. Tills vidare har det dock synts i klarhetens intresse — ej
minst för att blivande diskussion ej skall missledas — vara lämpligt att
upptaga en uttrycklig erinran om att lagen icke åsyftar inomobligato-
riskt skadestånd. Tydligt är, att en lag av förevarande natur likväl
i viss utsträckning bör analogiskt tillämpas även i fråga om sådant
skadestånd. På det inomobligatoriska området gäller det emellertid
även att söka bedöma vad som i varje särskilt fall på grund av före-
liggande överenskommelse eller med hänsyn till avtalstypen i fråga bör
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gälla beträffande skadestånd. Denna bedömning kan leda till att skade-
ståndsansvar anses föreligga i antingen större eller mindre omfattning
än som gäller utomobligatoriska förhållanden.

Bland annat må framhållas, att det oavsett den här skisserade lagen
får prövas huruvida arbetsgivare skall vara skadeståndsskyldig mot
arbetare för skada som åsamkats denne genom arbetskamrats vållande.
Här föreligger i själva verket ett blandat utom- och inomobligatoriskt
förhållande. Mellan skadevållaren och hans kamrat är rättsförhållandet
av utomobligatorisk art, mellan den skadade och hans arbetsgivare
är förhållandet i första hand inomobligatoriskt. Man kan emellertid
göra gällande, att arbetaren kan använda två vägar för att vända sig
mot arbetsgivaren, nämligen att åberopa punkt III här ovan eller också
direkt åberopa anställningsavtalet. Om han använder den förra vägen,
kan anspråket eventuellt bemötas med att det av anställning:avtalet
följer, att arbetaren ej på grund av arbetskamrats vållande har den
rätt mot arbetsgivaren com i rent utomobligatoriskt förhållande följer
av punkt III. Det måste ju antagas, att ett avtalsförhållande kan tyst -
eller uttryckligen — inskränka rättigheter som eljest skulle finnas.

Av anförda skäl upptages här följande föreskrift.
Bestämmelserna här ovan avse icke förpliktelse som grundas på avtal

eller annan särskild utfästelse.

Sammanställning av
de skisserade bestämmelserna för en allmän skadeståndslag

I. Den som, uppsåtligen eller av oaktsamhet, vållar att annan lider
skada till person eller egendom eller intrång i sin personliga frihet
skall utgiva ersättning därför enligt vad i denna lag sägs.

För olaga åtal, falsk angivelse, ärekränkning och annat dylikt orätt-
mätigt angrepp å person skall ävenledes ersättning givas på sätt nedan
stadgas.

II. Skadeståndsansvar som under I sägs åvilar jämväl den som är under
15 år, sinnessjuk eller sinnesslö eller eljest lider av rubbad själsverk-
samhet, i den mån det finnes skäligt med hänsyn till hans ålder, sinnes-
beskaffenhet, förmögenhetsförhållanden ach övriga omständigheter.

III. Arbetsgivare svarar för skada som hans arbetstagare i tjänsten
vållar annan.
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IV. Den som i sin verksamhet eller eljest använder sig av maskiner eller
andra tekniska hjälpmedel är skyldig att svara för skada som åsamkas
annan till följd av att maskinen är felaktig eller försliten, om det ej är
uppenbart obilligt.

V. Har någon i annans tjänst ådragit sig skadeståndsansvar, må det
jämkas efter vad som med hänsyn till felets eller försummelsens lindriga
beskaffenhet, skadans storlek eller omständigheterna i övrigt prövas
skäligt. Vad nu sagts är tillämpligt jämväl i fråga om skyldighet att
återgälda vad arbetsgivaren må hava utgivit i skadestånd eller att
gottgöra skada som någon eljest i tjänsten tillfogat arbetsgivaren.

VI. Skadeståndsansvaret må, förutom i fall som ovan nämnts, jämkas

a) om den skadelidande eller någon, för vilken han svarar, är med-
vållande,

b) om annan särskild omständighet medverkat till skadan, eller
c) om ersättningen eljest skulle verka oskäligt betungande.

VII. Ersättning i anledning av misshandel eller skada å person utgår för

a) nödiga sjukvårdskostnader och andra särskilda utgifter,
b) mistad arbetsinkomst eller annan ekonomisk förlust,
c) sveda och värk och
d) lidande genom kvarstående lyte eller annat men.

Ersättningen för mistad inkomst må ej överstiga vad som med hänsyn
till den skadades utbildning och arbetsförmåga samt omständigheterna
i övrigt kan anses rimligt.

VIII. I fråga om intrång i den personliga friheten skall vad under VII
sägs om gottgörelse för utgifter, mistad inkomst och annan förlust äga
motsvarande tillämpning, så ock utgå ersättning för lidande.

Vad nu sagts skall i tillämpliga delar gälla jämväl i fråga om er-
sättning för olaga åtal, falsk angivelse, ärekränkning och annat dylikt
orättmätigt angrepp å person.

IX. Ersättning för sveda och värk eller annat lidande bestämmes med
hänsyn till den skadevållandes uppsåt eller oaktsamhet, den skada som
åsamkats och omständigheterna i övrigt.

Den som är ansvarig allenast på grund av vad under III eller IV
sägs må ej åläggas att utgiva ersättning för annat lidande an som avses
under VII c) och d), med mindre synnerliga skäl äro därtill.
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X. Har någon skadats till döds, skall ersättning utgå för nödiga be-
gravningskostnader.

Den som enligt lag ägt rätt till underhåll av den döde eller eljest
åtnjutit underhåll av honom är berättigad att, efter vad som finnes
skäligt, erhålla bidrag till sin försörjning.

Sådant bidrag må bestämmas att utgå i form av livränta eller en-
gångsbelopp.

XI. Rätt till ersättning för mistad inkomst eller till försörjningsbidrag
enligt vad ovan sägs må ej överlåtas i vidare mån än ersättningen blivit
slutligt bestämd och förfallit till betalning.

Om särskilda skäl äro därtill, må dock rätten meddela tillstånd till
överlåtelse.

XII. Vad i denna lag är stadgat skall i tillämpliga delar lända till
efterrättelse jämväl där skadestånd på grund av särskild bestämmelse
eller eljest utgår oavsett vållande, såvida ej annat är stadgat eller sär-
skilda skäl äro däremot.

XIII. Om begränsning av rätten till skadestånd, när försäkring före-
ligger eller den skadelidande underlåtit att taga försäkring, är för vissa
fall särskilt stadgat.

XIV. Bestämmelserna här ovan avse icke förpliktelse som grundas på
avtal eller annan särskild utfästelse.
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