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Inledning.

I. Den svenska skadeståndsrätten är väsentligen en skapelse av 
rättstillämpningen. Bestämmelserna om skadestånd i strafflagens 6 
kap. bilda endast grunden för det av domstolarna utvecklade an- 
svarssystem, som brukar gå under benämningen »den allmänna 
culparegeln». Med denna regel har man icke kunnat låta sig nöja, 
utan praktiska behov ha tvingat fram olika former av utöver culpa
regeln skärpt ansvar. Till en del har detta skett genom tillkomsten 
av speciallagar, vilka i sin tur givit upphov till en omfattande rätts
praxis. Denna har gjutit konkret innehåll i lagarnas ofta kortfattade 
och vaga uttryckssätt och kan i mångt och mycket även sägas ha 
varit nydanande. På andra områden ha domstolarna utan stöd av 
lagstiftning tillskapat ansvarsformer utanför den traditionella culpa- 
regelns ram.

Det är fullt naturligt, att ett med hjälp av sådana arbetsmetoder 
framvuxet regelsystem icke kunnat bli entydigt och följdriktigt. Till 
ojämnheterna har i avsevärd mån bidragit, att domstolarnas avgö
randen tillkommit under en lång följd av år, under vilka de sociala 
och rättspolitiska målsättningarna växlat. Den kanske mest påfal
lande och i varje fall för domstolarna kännbaraste svårigheten är 
en utpräglad osäkerhet på åtskilliga punkter om vad »gällande rätt 
innehåller». I detta läge har det ansetts påkallat att söka åstadkomma 
en kodifiering av skadeståndsrätten. Detta omfattande lagstiftnings
arbete, vilket givetvis måste ske i etapper, är avsett att bedrivas i 
nära samverkan mellan de nordiska länderna.* 1

1 Beträffande planen för lagstiftningsarbetet hänvisas till det gemensamma utta
landet av de tre nordiska delegaterna vid den förberedande utredningen, nämligen 
Ussing, Wikborg och Strahl. Den svenska versionen av detta uttalande återfinnes 
hos Strahl, Skadeståndsutredning s. 159 ff.

i — S16884 K. Grönfors

Kodifieringen skall ingalunda inskränka sig till en sammanfatt
ning av hittills uppehållna regler. Meningen är tvärtom att söka 
åstadkomma en med hänsyn till nuvarande förhållanden så ändamåls-
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enlig ordning som möjligt. Härvid ger försäkringsväsendets utveck
ling särskild anledning till prövning av därigenom nytillkomna möj
ligheter att komplettera eller ersätta skadeståndsregler med skilda 
former av försäkring.

Skadeståndsrätten står tydligen inför en genomgripande reform, 
och det förefaller därför angeläget, att skadeståndsrättsliga problem 
tas upp till debatt. Förevarande undersökning avser att vara ett 
bidrag till en sådan debatt och har även i hög grad präglats därav. 
Den erbjuder sålunda ingen uttömmande granskning av ett skade- 
ståndsrättsligt institut men väl en diskussion rörande några utvalda 
problemkomplex av grundläggande betydelse.

II. Den del av skadeståndsrätten, som utgör den följande fram
ställningens föremål, kan anges såsom vissa rättsregler angående tra
fikskador. Då denna term användes i dagligt juridiskt språkbruk, 
torde därmed avses endast skador i följd av biltrafik2 3, på samma 
sätt som »trafikmål» regelmässigt får stå såsom beteckning blott för 
de s. k. bilmålen. I förevarande arbete användes emellertid trafik
skador såsom den sammanfattande benämningen på alla skador i 
följd av biltrafik, järnvägsdrift, sjöfart och luftfartd Det skade
ståndsrättsliga ansvaret för sådana skador betecknas i överensstäm
melse härmed såsom trafikskadeansvar. I vidsträckt bemärkelse avses 
med denna term alla former av skadeståndsrättsligt ansvar på grund 
av trafikskador, i inskränkt bemärkelse däremot blott sådan ansva
righet för trafikskador, som skärpts utöver culparegeln. Det är hu
vudsakligen i sistnämnda betydelse, som trafikskadeansvaret i det 
följande skall göras till föremål för undersökning.4

2 I denna mening torde termen vara använd exempelvis vid rubriceringen av 
NJA 1946 A 219. En sådan rubricering är emellertid sällsynt; vanligen komma ut
tryck som »skada i följd av biltrafik» eller »bilkollision» till användning.

3 Ansvar för skador i följd av andra former av vägtrafik än biltrafik uteslutas 
sålunda i det följande. Dessa former av vägtrafik regleras nämligen ur skadestånds- 
rättslig synpunkt av den allmänna culparegeln och erbjuda därför intet av speciellt 
intresse med undantag för culpabedömningen, jfr därom nedan s. 245 ff. Exempel 
på skadesituationer, som trots att de äro närliggande dock falla utanför trafik
skadornas område enligt den här givna bestämningen, ge NJA 1941 s. 89 (inne
havare av bensinstation ersättningsskyldig för skada på bil, uppkommen genom att 
påfyllningen av drivmedel ej skedde med tillräcklig aktsamhet) och 1948 s. 419 
(löst springande föl skadar bil).

4 Med denna avgränsning åsyftas ingalunda att ta ställning till problemet, om 
man överhuvud kan finna en mera djupgående skiljaktighet mellan skadestånds-
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Trafikskadeproblemen ha i den juridiska litteraturen vanligen be
handlats efter två linjer. Å ena sidan har man i monografisk eller 
handboksmässig form skildrat ansvarsreglerna beträffande ett enda 
trafikmedel, t. ex. det utomobligatoriska skadeståndsansvaret vid far- 
tygssammanstötningar, varvid de rättsliga perspektiven vanligen 
icke vidgats utöver vederbörande specialområde. Å andra sidan ha 
trafikskadeproblemen tagits upp till behandling inom ramen för 
skadeståndslärans s. k. strikta ansvar, dvs. ansvar utanför culpare- 
geln.* * 5 6 Härvid ha trafikskadefallen sammanförts med en mängd 
andra skadesituationer under den gemensamma rubriken »strikt an
svar för farlig verksamhet». Om basen för undersökningarna med 
den förra metoden synes vara väl smal, har den med den senare 
måhända blivit alltför bred.

ansvar »på grund av culpa» och sådant ansvar »oberoende av culpa», utan blott att
inrikta undersökningen på ansvarsformer utanför den klassiska culparegeln.

5 Det strikta ansvarets område bestämmes närmare nedan s. 48 ff.
6 Så Kr. Andersen i TfR 1941 s. 299 ff. och UfR 1945 B s. 233, 238.
7 Samme förf, i UfR a. st. och TfR 1948 s. 109. Jfr Dahl i TfR 1941 s. 536. 

Alten i TfR 1950 s. 325 ff. synes anse, att slagordet »farlig verksamhet» snarast 
inverkat hämmande på praxis.

8 Jfr ur svensk doktrin Lundstedt i TfR 1923 s. 123 f., NJSt 1926 s. 222 och 
Strikt ansvar II: 1 s. 424.

Det har sagts, att »de stora synpunkterna» kommit att verka sär
skilt lockande inom skadeståndsläran och därför också tillmätts allt
för stor betydelse.0 En sådan »stor synpunkt» är just »farlig verk
samhet», som onekligen har fått »åtskillig av det fengende slagords, 
nesten hypnotisk slpvende makt i seg».7 Nu bör man kanske icke 
helt bortse från att även ett slagord kan ha sina förtjänster. Och 
läran om farlig verksamhet har utan tvivel varit till nytta genom 
att fungera som ett slags säkerhetsventil, då rättstillämpningen ställts 
inför uppgiften att utan lagstiftarens ledning lösa nya och över
raskande problem. »De stora synpunkterna» ha haft betydelse även 
därigenom, att de tvingat en eljest fullkomligt styrsellös praxis att 
underordna sig vissa låt vara tämligen diffusa kategorier.

I stort sett måste man emellertid instämma i kritiken. Under eti
ketten »farlig verksamhet» ha förts så många heterogena företeel
ser, att man icke kan finna många lika och gemensamma drag.8 Det 
är därför icke försvarligt att utan vidare behandla dem som en 
enhet. Vådan av ett sådant tillvägagångssätt framgår tydligt av 
den livliga diskussionen om skadeståndsskyldighetens s. k. rätts-
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grund.9 »Farlig verksamhet» har därvid fått tjäna icke blott som 
teknisk samlingsrubrik för vissa skadefall utan även som motive
ring för skadeståndsskyldigheten ur rättspolitiska synpunkter och 
rättfärdighetssynpunkter av olika schatteringar: verksamhetens far
lighet har fått utgöra stödet för den ålagda skadeståndsplikten. Ut
trycket har på detta sätt även blivit sammanfattningen av ett rätts- 
politiskt program. De uppställda satserna ha vanligen formulerats 
generellt och med förbigående av frågan, huruvida problemet om 
skadeståndsgrunden icke möjligen kan tänkas ligga något olika till 
i fråga om olika kategorier av skadefall. I själva verket torde det 
-—■ såsom i det följande skall visas — förhålla sig just så, att vi på 
denna punkt bevittna en utveckling i riktning mot en allt rikare 
differentiering.* 1

9 Om innebörden av begreppet rättsgrund, se nedan s. 77 if.
1 Jfr Ussing, Skyld og Skade s. 2 59 f., 269 och 276.
2 Jfr Bienenfeld s. 2 f. Detta arbete utgår från en liknande grundtanke. Vad 

på så sätt vunnits i form av ett fastare grepp om ämnet, har emellertid omedelbart 
förlorats därigenom, att denne förf, ej vill begränsa framställningen till det strikta 
ansvaret i skadeståndsrätten utan drar in allt »ansvar utan skuld» oberoende av den 
därmed förbundna rättsföljden (s. 5 8 ff.). Man vinner intet på att sammanföra 
så olikartade företeelser som värnplikt (s. 92, 176, 281) och trafikskadesituationer 
(s. 76, 281, 448, 449 f., 460—63). En kritik av Bienenfelds alltför vittsyftande 
program har i svensk rättslitteratur levererats av Lundstedt, Culparegeln s. 98 ff.

3 Så Ljungman, Skada och olägenhet.

Ett försök att ställa upp gemensamma satser för de företeelser, 
vilka bruka sammanfattas under beteckningen »farlig verksamhet», 
torde därför förutsätta en närmare undersökning av varje enskild 
ansvarstyp — liksom man inom avtalsrätten ofta är hänvisad till 
en analys av den särskilda kontraktstypen.2 Sålunda kan det vara 
lämpligt att för sig undersöka t. ex. ansvarsreglerna vid immissions- 
skador.3 I föreliggande arbete är det, som nyss nämnts, vissa delar 
av trafikskadeansvaret, vilka skola göras till föremål för analys, 
alltså ett någorlunda klart avgränsat och sammanhängande avsnitt 
av »farlig verksamhets»-komplexet. Först när hela materialet på nu 
skisserade sätt detaljgranskats, har man erhållit den nödvändiga ut
gångspunkten för ett försök att se överensstämmande karaktärsdrag 
och ställa upp generella teser. Det är möjligt, att man därvid kom
mer att finna likheterna vara betydligt färre än man vid första 
påseende antagit.

Att undersökningen icke ytterligare specialiserats till att omfatta
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blott rättsregler rörande ett enda trafikmedel har sin förklaring däri, 
att man med en sådan metod lätt löper den motsatta risken att an
lägga alltför snäva perspektiv. Tekniken att låta besläktade regler 
rörande de olika trafikmedlen samtidigt komma inom blickfältet 
synes erbjuda gynnsamma betingelser för jämförelse såväl inbördes 
som med allmänna skadeståndsrättsliga regler och kan därför för
modas underlätta en allsidig belysning av problemen.

III. En analys av trafikskadeansvaret i dess helhet har icke sin 
plats inom ramen för en avhandling. Kraftiga begränsningar måste 
därför företas i skilda riktningar.

1. Framställningen avser endast skador i utomobligatoriska för
hållanden; då i fortsättningen talas om trafikskadeansvar avses där
för regelmässigt att undanta sådant ansvar i kontraktsförhållanden. 
Förr trodde man sig ej sällan ha funnit en genom hela skadestånds- 
rätten löpande skiljelinje av grundläggande betydelse just i distink
tionen mellan kontraktuell och utomkontraktuell skadeståndsskyl- 
dighet. Efter hand har det dock blivit alltmera uppenbart, hur 
intimt sambandet mellan dessa två kategorier i själva verket är.4 
Dessutom äro gränserna så flytande, att övergången från den ena 
till den andra ansvarsformen sker nästan omärkligt. I och för sig 
vore det därför motiverat att behandla dem båda jämsides, alltså i 
detta fall fraktförares eller likställds ansvar för skador både på pas
sagerare eller befordrat gods, på anställd och på utomståendes per
son eller egendom. Emellertid är begränsningen till utomobligatorisk 
skadeståndsskyldighet praktiskt nödvändig för att stoffet skall anta 
rimliga proportioner. Därutöver må framhållas, att det rättspolitiska 
problemläget i vissa avseenden förskjuter sig, allteftersom man be-

4 Jfr t. ex. Lejman i Festskrift till Lundstedt s. 50 med hänv. i not 1 samt 
Lundstedt, Strikt ansvar II: 1 s. 528 ff. Detta är emellertid ingalunda en så ny 
upptäckt, som man kanske skulle vilja föreställa sig. Samma synpunkt har även 
framhållits i äldre litteratur, se t. ex. Goldschmidt i ZfHR 16 (1871) s. 370. 
Andra förf, ha däremot understrukit betydelsen av en klar gräns mellan obliga
toriskt och utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Sålunda ansåg den tyske rätts- 
vetenskapsmannen Baron det strikta ansvaret i vissa kontraktssituationer överens
stämma med en av honom upptäckt gemeinrättslig princip, medan han däremot 
betecknade strikt ansvar vid utomobligatoriska skador som en anomali. Se hans ut
talanden i ACP 81 (1893) s. 180 f. Liknande utrerade åsikter äro emellertid säll
synta, och det strikta ansvaret anses numera allmänt fylla viktiga funktioner såväl 
inom som utom kontraktsförhållanden.
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finner sig på kontraktuell eller utomkontraktuell grund.5 Vidare 
tillmätes nämnda gränsdragning obestridligen betydelse i rätts
praxis vid avgörandet av skadeståndsrättsliga problem.6 Slutligen 
bör även erinras om att svenska domstolar i regel åberopa farlig 
verksamhet såsom »grund» för skadeståndsansvar blott vid skador 
utanför klara kontraktsförhållanden.7 Med det nu anförda åsyftas 
emellertid ingalunda att plädera för ett konsekvent iakttagande av 
den valda gränslinjen. Tvärtom synes det nödvändigt att i olika sam
manhang uppmärksamma även obligatoriska och kvasi-obligatoriska 
ansvarsregler.

5 Jfr t. ex. Arnholm i TfR 1941 s. 498 ff. samt nedan s. 269 ff.
° Jfr nedan s. 156 med not 3.
’ RR:s dom i målet NJA 1948 B 1180 = FFR 1948 s. 257 framstår härvidlag 

som ett undantag. Se även RR och HovR i NJA 1910 s. 5 50, nedan s. 163.
8 Termen har införts i nordisk doktrin av Viggo Bentzon och Ussing. Se bland 

sistnämnde förf:s arbeten framför allt Skyld og Skade s. 4, Erstatningsret s. 26 och 
Retstridighed s. 30 f.

2. I huvudsak tar framställningen sikte på s. k. inte grit et skränk
ningar (»ekonomisk» skada på person eller sak).  Denna skadeform 
utgör också den vanliga formen av effekt i trafikskadesituationer. I 
den mån även andra former av skadegörelse uppmärksammas, sker 
detta endast undantagsvis.

8

3. Till trafikskadeproblemen höra även försäkringsfrågor. Vid det 
rättspolitiska bedömandet av trafikskadeansvarets ändamål och funk
tion spela försäkringsmässiga överväganden en framträdande roll 
och kunna icke förbigås. I övrigt lämnas försäkringsfrågor åsido.

4. Icke ens det område, som härefter återstår, skall fullständigt 
genomgås. Intresset kommer i stället att koncentreras till två upp
gifter, vilka ha ansetts vara av genomgripande såväl teoretisk som 
praktisk betydelse. Den första är att undersöka förhållandet mellan 
trafikskadeansvaret och dogmen om farlig verksamhet. En sådan 
undersökning synes nödvändig för att placera in trafikskadeansvaret 
i dess systematiska sammanhang. Samtidigt kan den bidra till att 
belysa de aktuella och livligt omdebatterade lärorna om farlig verk
samhet. Den andra uppgiften är att undersöka uppbyggnaden av de 
olika reglerna rörande trafikska de ansvar. Detta sker lämpligen ge
nom att framställa förutsättningarna för ansvarets inträde och be
stämma de persongrupper, vilka drabbas av ansvaret. Ytterst blir 
en utredning av detta slag en studie i olika metoder för genomfö-
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rande av strikt ansvar. Analysen av trafikskadeansvarets rekvisit, 
vilken måhända gjorts något bredare än som i och för sig påkallats 
av nämnda syfte, fyller även den självständiga funktionen att söka 
klargöra det aktuella läget på detta praktiskt viktiga rättsområde. 
De spörsmål, som uppstå i anledning av trafikskadeansvarets modi
fiering och upphörande, inbegripas icke i uppgiften. Utanför fram
ställningens ram falla sålunda medverkansproblemen, vilka torde 
böra analyseras på bredare front, nämligen med hänsyn till samt
liga skadeståndsrättsliga ansvarstyper. En mindre del av medverkans- 
komplexet, framför allt de speciella sammanstötningsreglerna, måste 
dock kortfattat behandlas i detta sammanhang för att fullständiga 
bilden av ansvarssystemets mekanism.

IV. Framställningen disponeras på följande sätt. Efter en för
beredande översikt över det härmed avgränsade undersökningsom
rådet (kap. I) och precisering av de vid undersökningen använda 
skadeståndsrättsliga grundbegreppen (kap. II) granskas förhållandet 
mellan trafikskadeansvaret och dogmen om farlig verksamhet (kap. 
III). Därefter genomgås rekvisiten för trafikskadeansvaret (kap. IV) 
och ansvarssubjekten (kap. V). Slutligen anföras några samman
fattande synpunkter på trafikskadeansvaret, vartill den föregående 
utredningen synes ge anledning (kap. VI). I en exkurs ges en kort
fattad introduktion till lufträtten och några av dess grundläggande 
problem; däri vunna resultat utnyttjas på några punkter i avhand
lingens huvuddelar. Med framställningen i exkursen avses även att 
skissera en allmän bakgrund till i avhandlingen berörda lufträtts
liga frågor.





KAP. I.

Översikt över undersökningsområdet.

Efter den inledningsvis företagna avgränsningen av undersök
ningsområdet torde det vara lämpligt att ge en förberedande över
sikt över detsamma. Närmast skall därför en inventering av lagma
terialet verkställas i samband med att huvuddragen av den histo
riska utveckling, som resulterat i de nutida reglerna, skisseras.

I. Sjörätten är i motsats till rättsreglerna angående trafikmedlen 
till lands och i luften en produkt, som framgått ur en genom år
tusenden fortlöpande utveckling.1 Detta förhållande har givetvis 
icke kunnat undgå att sätta djupa spår i det sjörättsliga regelsyste
met. Sålunda släpar detta på en betydligt tyngre historisk barlast än 
de flesta andra juridiska discipliner. Rättsinstitut och föreställnings
sätt, som för länge sedan tillhöra en förgången tid, kunna påträffas 
vid fullt liv i sina sjörättsliga uppenbarelseformer. Det är därför i 
många fall klargörande att betrakta även moderna sjölagsstadganden 
mot historisk bakgrund.2 I det följande skall, efter några anmärk
ningar rörande sjöskadereglernas yttre laghistoria (1), intresset kon
centreras till grundlinjerna av ansvarsreglernas utveckling (2).

1 I bjärt kontrast häremot står framför allt lufträtten, vars förhållande till 
sjörätten karakteriserats på följande sätt i ett berömt yttrande av U. S. Federal 
Aviation Commission 1935: »A new form of Law is of necessity being created 
overnight to take the place in the air that Admiralty has gradually developed 
through centuries upon the sea.» Cit. efter Shawcross nr 13 not b.

2 Detta förhållande poängteras naturligt nog ofta i doktrinen. Bland nordiska 
förf, må nämnas Platou I s. 5 f. och Holmbäck s. 3 f. Det bör dock fram
hållas, att denna synpunkt ibland övervärderats betydligt.

3 Detta har förnekats av en så betydande auktoritet som Wagner (s. 5—7), 
vilken, främst med hänsyn till att antik sjöfart övervägande bedrevs med till
hjälp av slavar, anser den antika sjörättens struktur så grundväsentligt avvika

1. Den moderna sjörätten räknar anor från romersk rätt.3 Ro-
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marnas sjörätt utgjorde ingalunda ett isolerat rättsområde utan 
tvärtom en del av deras allmänna förmögenhetsrätt.* * * 4 Endast mindre 
delar av den romerska sjörätten påverkades av grekisk rätt sådan 
denna tagit sig uttryck i den berömda, efter ön Rhodos uppkallade 
sjölagen, av vilken vi endast ha några få brottstycken bevarade (lex 
Rhodia de jactu; D 14, 2). Däremot användes i största utsträckning 
allmänna civilrättsliga principer, och romarnas regler om fartygs- 
kollision kunna därför i det hela sägas överensstämma med deras 
allmänna skadeståndslära.5 Som en bekräftelse på detta förhållande 
framstår kejsar Justinianus’ kodifikation av romarrätten, Corpus 
juris, vari reglerna om fartygssammanstötning och vissa därmed sam
manhängande förhållanden återfinnas i D 9, 2, 29, 2—).6

från våra dagars, att ett samband knappast kan påvisas. Utgångspunkten borde
därför icke sökas längre tillbaka än i medeltiden. Med fog har denna uppfattning
kritiserats av bl. a. Platou s. 5 och I s. 5 f. — Nutida framställningar av de sjö
rättsliga källornas historia inledas ofta med en upplysning, att de äldsta kända lag
buden på sjörättens område — omfattande bl. a. reglering av fartygskollisioner —- 
återfinnas redan i den babylonske konungen Hammurabis lagar, vilka dateras till 
omkring 1900 f. Kr. Se t. ex. M0ller s. 32, 38 och 40 f., Platou I s. 5 not 1 
samt R. Beckman, Sjörätt s. 3. Som historisk kuriositet kan detta ha sitt intresse, 
men det saknar varje betydelse ur juridisk synpunkt.

4 Jfr t. ex. Wagner s. 34, Bentzon s. 11 och 405, M0llbr s. 33, Platou 
s. 477 och I s. 6, Knoph s. 16, R. Beckman, Sjörätt s. 8 samt Schmidt s. 10.

Se t. ex. M0LLER s. 43 och Huvelin, Etudes d’histoire du droit commercial 
romain (1929) s. 94.

° För lydelsen av dessa bestämmelser må hänvisas till Kreuger & Mommsens 
stereotypupplaga. Ang. för interpolation misstänkta partier, se Levy & Rabel, 
Index interpolationum I (1929) sp. 115 samt Kunkel i SZ 49 (1929) s. 161.

7 Se härom bl. a. Lamprecht i ZfHR 21 (1876) s. 16 ff., Goldschmidt, Uni
versalgeschichte des Handelsrechts (1891) s. 177 ff., 204 ff., 221 ff. och 33 5 ff., 
Wagner s. 33 ff., Bentzon s. 15 f. och s. 405, Vogel, Geschichte der deutschen 
Seeschiffahrt I (1915) s. 3 60 ff., M0ller s. 3 8 f. och 44 flf. samt Platou s. 478 ff. 
och I s. 7 f.

Den medeltida utvecklingen7 har varit av största betydelse för 
utformningen av våra dagars sjörätt. Karakteristiskt är i första 
hand framväxandet av två sjörättsliga system, vartdera lokaliserat 
till sitt bestämda spridningsområde. I länderna kring Medelhavet 
byggde man vidare på romerskrättslig grund, dock med den be
stämda skillnaden, att sjörätten utsöndrades från den allmänna pri
vaträtten, isolerades och framträdde som en specialrätt. Till en bör
jan gällde detta endast det processuella förfarandet, men emancipa
tionen spred sig snart även till den »materiella» rätten. I de ledande
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sjöfartsstäderna — Amalfi, Venedig, Genua och Pisa, för att nämna 
några av de viktigaste — utbildades bestämda rättssedvänjor, vilka 
kodifierades, sedan de stabiliserats. En sådan stadsrätt, nämligen 
Barcelonas, visade sig äga större spridningskraft än de övriga och 
blev småningom ensam rådande i medelhavsområdet. Detta rätts
system finnes bevarat i den berömda Consolato del Mare, vilken icke 
är en lagkodifikation utan vad man brukar kalla en rättsbok, dvs. 
en på privat väg åstadkommen uppteckning.* * 8 Man möter här (kap. 
155—5 8) sjöskaderegler, vilka anpassats efter en nyare tids krav.9

8 Tryckt bl. a. hos Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au
XVIIIe siècle II (1831) s. 49 ff.

8 Wagners omdöme (s. 41), att Consolato del Mare hållit sig helt fri från den 
romerska rättens inflytande, måste betecknas såsom tillspetsat och sammanhänger 
tydligen med denne förf:s uppfattning, att romersk rätt överhuvud ej haft nagon 
betydelse för den moderna sjörättens utformning. Jfr ovan not 3.

1 Tryckt bl. a. hos Pardessus, a. a. I (1828) s. 323 ff.

Det andra stora sjörättsområdet utgjordes av norra och västra 
Europa fram till Gibraltar. Inom detta område kunde urskiljas tre 
rättssystem: det frankiska, det hanseatiska och det skandinaviska. 
Gränserna mellan dessa voro emellertid ytterst vaga, och med det 
ökade handelsutbytet följde, att systemen påverkade varandra öm
sesidigt och skiljaktigheter utjämnades. Det frankiska systemet fin
nes bevarat i Rôles d’Gléron, en rättsbok, grundad på den praxis, 
som utvecklats av domstolen på ön Oléron utanför La Rochelle.1 
I likhet med Consolato del Mare spreds Rôles d’Oléron snabbt. Denna 
lagsamling kom sålunda att öva inflytande på hansestädernas sjö
lagar och även på det berömda lagverk, som går under namnet Visby 
sjörätt och som fick betydelse för hela östersjöhandeln. Det är där
för lämpligt att på denna punkt i framställningen anknyta till 
svenska förhållanden. Den europeiska sjörättens vidare utveckling, 
vars mest markanta drag är det romanska och det germanska rätts
områdets sammansmältning samt den engelska sjörättens framträ
dande, lämnas däremot åsido. Vad hittills sagts torde vara nog för 
att förstå de svenska reglernas historia.

Den svenska sjörätten har sin upprinnelse i de medeltida stads
rätterna. Eftersom en av knutpunkterna för den dåtida östersjö
handeln var Gotland, är det fullt naturligt, att man i dess lagar kan 
finna partier med sjörättsligt innehåll. Detta gäller emellertid en
dast i ringa mån beträffande Gutalagen, den gotländska landsbyg-
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dens rätt, vilken avspeglar ett typiskt bondesamhälle. Den enda 
sjörättsliga bestämmelsen (kap. 36, om vård av skepp) stämmer 
också väl överens med detta genomgående karaktärsdrag: man var, 
har det sagts, besutten bonde och skeppare på en gång.2 Föreskrifter, 
som ge uttryck för en relativt högt utvecklad, yrkesmässigt bedri
ven sjöfart, möta däremot i Visby stadslag (från omkring 1340), i 
vilken tredje bokens tredje del handlar om »skeppsrätt». De första 
avsnitten härav (kap. 1—3) ge vissa regler av skadeståndsrättsligt 
intresse.3 Visby stadslag torde ha påverkat utformningen av Bjärköa- 
rätten även i dess sjörättsliga delar.4 Några bestämmelser om sjö- 
fartsskador inflöto dock ej. De stadganden härom, som återfinnas i 
Magnus Erikssons stadslag, Skipmala balker, tilldra sig i detta sam
manhang ej större intresse.5

2 Eek, Kring källorna till Gotlands medeltida sjörätt (193 6) s. 29. Jfr Holm- 
bäck & Wessen, Svenska landskapslagar IV (1943) s. lxxxii.

Den som skadade bryggorna, dessa för en hamnstad så livsviktiga anläggningar, 
drabbades av ersättningsskyldighet, bötesansvar och i visst fall förvisning. Om ett 
fartyg förtöjdes så att trossarna hindrade fri passage för övriga fartyg, inträdde 
ansvar för hälften av den skada, som uppstått genom påsegling av förtöjningstros- 
sarna. Likheten med halveringsprincipen är slående, men det torde dock knappast 
vara fråga om ett medvetet recipierande av denna princip utan snarare om en bil- 
lighetsavvägning i denna särskilda konfliktsituation. Ytterligare ålades ägare till 
skepp, som blivit vrak inom hamnområdet, att inom viss tid bortskaffa vraket vid 
äventyr av böter och ersättningsskyldighet för den skada, som vraket kunde för
orsaka. Nu nämnda delar av Visby stadslag återfinnas i Schlyter, Sweriges gamla 
lagar VIII (1853) s. 131 f.

4 Se Holmbäck & Wessen, a. a. V (1946) s. cvi ff., där även några sjörätts
liga parallellställen anföras. Eek, a. a. s. 3 0 f. synes snarast utgå från det motsatta 
antagandet, att Bjärköarätten påverkat Visby stadslag.

5 Flock IV—IX, se Schlyter, a. a. XI (1865) s. 229 ff. Jfr Rehme s. 90.
8 Av den tämligen rikhaltiga litteraturen i detta ämne kunna nämnas Wagner 

s. 73 och i ZfHR 27 (1882) s. 393 ff. samt J0rgensen, Dansk Retshistorie (1940) 
s. 121 f. En orientering om problemläget ger Eek, a. a. s. 39 ff.

Av utomordentlig betydelse är däremot den lagsamling, som går 
under namnet Visby sjörätt. I motsats till Visby stadsrätt — som 
verkligen kan anses såsom en svensk lag, låt vara att den tillkommit 
under viss utländsk påverkan — är sjörätten icke ett nationellt utan 
ett »sambaltiskt», internationellt lagverk. Frågan om källorna till 
Visby sjörätt kan väl fortfarande knappast sägas vara löst i detalj.6 
Klart är emellertid, att plattysk tvaterrecht, holländsk sjörätt och 
Rôles d’Oléron alla stått såsom bidragsgivare. I det oftast åberopade



13

stadgandet om fartygskollision (art. 29—30)7 dominerar särskilt 
sistnämnda källa både vad innehåll och form beträffar.

7 Numreringen växlar i olika utgåvor. Den här använda överensstämmer med 
Schlyter, a. a. VIII (1853) s. 185 ff.

8 Om tillkomsten av 1667 års sjölag, se Posse, Bidrag till svenska lagstift
ningens historia (1850) s. 176 ff. och Holmbäck s. 4 f. Första tryckta special
editionen av lagen är Sweriges Rijkes Siö-Lagh (ed. G. Hantsch 1667). Flera se
nare utgåvor finnas. Wagner s. 82 upptar den andra i ordningen (1668), tydligt- 
vis i tron, att det är den första.

9 Holmbäck s. 5 ff. Frågan om källorna till 1667 års sjölag kan lösas i detalj, 
emedan ovanför de flesta art. i 1665 års förslag finnes angivet i förkortning, var
ifrån bestämmelsen hämtats. — Wagners yttrande s. 82, att lagen tilldels kan 
betraktas som ett original, är obegripligt generöst.

1 Wikander i Minnesskrift II s. 713 not 1 med hänv. till Sjögren, Förarbe
tena till Sveriges rikes lag I (1900) s. 25 och 27 f.

2 Modée, Utdrag utur alla . . . publique handlingar ... V (utg. av Hedvig E. 
Lindhjelm, 1756) s. 2977 f. Såsom exempel på tillämpning av dessa bestämmelser 
kan anföras rättsfallet SJA 33 (1860—61) s. 212 (sammanstötning mellan svenskt 
och preussiskt fartyg i Kattegatt).

Som förut framhållits kom Visby sjörätt att påverka hela öster
sjöhandeln. Dessutom visade den en ovanlig motståndskraft mot 
tidens åverkan: den tillämpades ännu under förra delen av 1600- 
talet. Behovet av en modern lagstiftning gjorde sig emellertid starkt 
påmint, och i anledning av ett kungl. brev 7 november 1663 på
börjades det lagstiftningsarbete, som resulterade i 1667 års sjölag.8 9 
Som förebild tjänade i viss utsträckning Visby sjörätt, vilket är 
ganska naturligt, eftersom denna då för tiden uppfattades som ett 
originellt svenskt lagverk och man därför med särskild stolthet 
kunde peka på dess enastående stora- spridningsområde. Övriga käl
lor ha varit romersk rätt samt hanseatisk och holländsk sjörätt.0

Vid den stora reform, vars resultat blev 1734 års lag, lämnades 
sjölagen helt orörd, och den inarbetades ej heller i den nya lagboken, 
även om man kanske under förarbetenas tidigare skede ej stått full
ständigt främmande för tanken på en sådan åtgärd.1 En partiell 
ändring genomfördes några årtionden senare i och med KM:ts för
säkrings- och haveristadga 2 oktober 1750, i vars första avdelning 
art. VIII handlar »om översegling eller den skada som skepp tillfoga 
varandra i hamn eller öppen sjö».2 Bestämmelserna bygga på 1667 
års sjölag men gå längre i detaljrikedom och förete även vissa be
tydande avvikelser.

Det visade sig snart, att den partiella lagändringen ej förslog. År
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1812 tillsattes en kommitté med uppdrag att skapa en helt ny sjö
lag. Arbetet blev emellertid fördröjt, och förslaget avlämnades ej 
förrän 1 juni 1836.3 Den fjärde avdelningen av detta förslag bär 
rubriken »Om haveri och sjöskada». Av intresse är särskilt 5 kap.: 
»Om skada genom skepps segling eller drivning på ett annat.» Här 
möter man å ena sidan onekligen en del arvegods från äldre lagstift
ning men å andra sidan även flera nyheter.

3 Förslag till sjö-lag (1837).
4 Se t. ex. Kommerse-kollegii underdåniga utlåtande jemte anmärkningar i 

anledning af förslag till sjölag (1842), vilket publicerats såsom bihang till SJA 12 
(1841—42). För ytterligare remissvar under förarbetena på 1864 års sjölag, se 
Justitiedepartementets konseljakter 23/2 1864 nr 29 (I—II), Riksarkivet.

5 Sjö-lags-kommittens förslag till sjö-lag och reglemente för handels-sjöfar- 
ten (1847).

6 KProp 1863 nr 81 s. 78 f. Jfr Hambro s. 7 i. f.
7 I föreg. not a. prop. Den tryckta uppl. av Rabenius’ förslag förstördes till 

största delen i samband med att det nya och översedda förslaget förelädes 1863 
års riksdag.

8 Jfr a. prop s. 80.

I anledning av inkomna remissvar4 överarbetades förslaget och 
utgavs på nytt 18475. HD:s utlåtande över förslaget kom emellertid 
att fördröjas, vilket medförde, att detta på många punkter blev 
föråldrat och ej längre stod i överensstämmelse med övriga euro
peiska sjölagar. Detta ansågs som en allvarlig brist, emedan man 
»utgått från den uppfattning att sjörätten är av kosmopolitisk natur 
och att en så stor överensstämmelse som möjligt emellan de sär
skilda ländernas lagstiftning i dessa ämnen vore det framför allt 
önskvärdaste och bekvämaste. En sådan lagstiftningens tendens till 
överensstämmelse de särskilda folken emellan är ock en naturlig 
följd av kulturens utveckling. Ty denna utplånar alltmer de natio
nella åtskillnaderna och tvingar det folk, som vill på kulturens bana 
hålla sig i jämnbredd med de övriga, att allt mer och mer tillägna 
sig de medel, genom vilka dessa berett sin fortgång i samma riktning. 
Enheten av ändamålet medför ofta enheten av medlen.»6 I över
ensstämmelse med denna programförklaring omarbetades förslaget 
inom justitiestatsdepartementet av professor Th. Rabenius, innan 
det förelädes 1863 års riksdag.7 Sina förebilder har förslaget hämtat 
från Frankrike (Code de commerce), Spanien, Holland och Eng
land, men framför allt från norsk och tysk (Handelsgesetzbuch 
1861) lagstiftning.8



n
Förslaget behandlades av ett särskilt utskott, som emellertid be

träffande skadereglerna endast företog några smärre redaktionella 
jämkningar.9 Sedan riksdagen antagit förslaget, utfärdades sjölagen 
23 februari 1864 (SFS nr 22), varigenom det utomordentligt all
varliga behovet av en ny lagstiftning äntligen avhjälpts.* 1

8 Sålunda införde man i rubriken termen »ombordläggning», och vidare ute
slöts ett stadgande om flyttning av fartyg, som ligga för ankar, vilket stadgande 
ansågs tillhöra de särskilda hamnordningarna. SäU 1863 nr 2 s. 18.

1 Jfr uttalande av JustR Olivecrona vid HD:s granskning av förslaget till 1891 
års sjölag, KProp 1891 nr 3 bil. s. 82 och Wikander i Minnesskrift II s. 720.

RSkr 1876 nr 3 0. — Jfr om tillkomsten av 1891 års sjölag NJA II 1891 
nr 1 s. 1 ff. och Wikander, a. a. s. 720 f.

8 Betänkande och lagförslag, afgifna den 22 Februari 18 87 af den komité, åt 
hvilken enligt Kongl. Maj:ts beslut den 8 september 1882 i nåder uppdragits att 
granska sjölagen (1887). En kort översikt över förslaget lämnade Afzelius i 
NJA II 1887 nr 1 s. 1 ff. Vid utarbetandet av förslaget tog man bl. a. hänsyn till 
Underdånigt betänkande af de enligt nådigt beslut den 24 maj 1877 förordnade 
komiterade för utarbetande af förslag till ändringar och tillägg i sjölagen, egnade 
att i möjligaste mån förekomma och inskränka olyckor till sjös (1878). ■— 1887 
års förslag blev föremål för en på det hela taget uppskattande anmälan av den 
framstående tyske sjörättsjuristen Pappenheim i Zeitschrift für vergleichende 
Rechtswissenschaft 1891 s. 78 ff.

4 RSkr 1891 nr 62. Det sagda bortser från en redaktionell avputsning av 8 §, 
se FSäU nr 2 s. 26. Debatterna i riksdagen ang. förslaget sysslade huvudsakligen 
med de förbättringar i besättningens ställning, som aktualiserats av den engelska 
s. k. Plimsollrörelsen.

Den nyantagna sjölagen blev kortlivad i jämförelse med sina före
gångare. Redan 1882 uppdrog KM:t åt en kommitté att granska 
sjölagen och härvid träda i förbindelse med motsvarande norska och 
danska kommittéer. Syftet med detta lagstiftningsuppdrag var alltså 
i första hand att åstadkomma ett enhetligt nordiskt regelkomplex 
på förevarande område i enlighet med de skandinavistiska riktlinjer 
för handelslagstiftningen, som dragits upp av 1876 års riksdag2 
och som närmast resulterat i en grupp lagar på växel- och checkrät
tens samt immaterialrättens områden. Det svenska förslaget med 
motiv, vilka dock ej framgått ur det internordiska samarbetet utan 
endast återgåvo den svenske lagstiftarens mening, avlämnades 1887.3 
HD:s granskning av förslaget resulterade i en omarbetning på vissa 
punkter. I denna reviderade form antogs förslaget av riksdagen4, 
varefter utfärdades sjölagen 12 juni 1891 (SFS nr 3 5). När i detta 
arbete talas om sjölagen, avses denna lag, men i dess nuvarande ly
delse.
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1864 års sjölag hade närmat sig de ledande europeiska sjörätts
systemen, och genom 1891 års sjölag åstadkoms en i huvudsak lika- 
lydande lagstiftning i de nordiska länderna. Sveriges anslutning till 
1910 års Brysselkonvention angående fastställande av vissa gemen
samma bestämmelser i fråga om fartygs sammanstötning5 betecknar 
början av den internationalistiska sjölagstiftningsepok, i vilken vi 
ännu befinna oss. Konventionen föranledde utfärdandet av lagen 
13 december 1912 om vissa ändringar i sjölagens 8 kap.6 Vissa jämk
ningar skedde genom lagen 18 maj 19287, då även antogs och i sjö
lagen 10 kap. infogades nya bestämmelser om ansvarsbegränsning, 
vilka äro byggda på en internationell konvention av år 1924 rö
rande fastställande av vissa bestämmelser i fråga om begränsningen 
av ansvarigheten för ägare av fartyg, som användas till fart i öppen 
sjö. Den närmare innebörden av dessa bestämmelser kommer icke 
att undersökas i förevarande arbete. 1928 års sjölagstiftning trädde 
ej i kraft förrän den 1 januari 19398 samtidigt med 1936 års sjölags- 
ändringar.9

5 Den på franska avfattade originaltexten är tryckt bl. a. hos Lewenhaupt, 
Recueil de traités, conventions et autres actes diplomatiques de la Suède I (1926) 
s. 342 ff. En svensk översättning återfinnes i NJA II 1913 s. 192 ff. Se närmare om 
konventionen t. ex. Schaps s. 787 ff. med hänv. I vissa delar anses konventionen 
präglad av kompromiss mellan olikartade system, jfr Mittelstein i HansRZ 1918 
Beiheft 2 s. 5 5 f.

8 NJA II 1913 s. 191 ff.
7 Ib. 1936 s. 196 f.
8 SFS 193 8 nr 468.
° NJA II 1936 s. 269 ff., SFS 1938 nr 469.

2. Med nu givna, kortfattade anmärkningar rörande sjöskade- 
reglernas yttre laghistoria såsom bakgrund kan framställningen 
övergå till att skildra några drag av ifrågavarande ansvarsreglers 
utveckling. Huvudproblemen vid uppbyggandet av dessa regler 
torde kunna anges såsom förutsättningarna för dels befälhavarens 
och besättningens ansvar och dels redarens ansvar, frågan om even
tuell begränsning av redarens ansvar och slutligen principerna för 
skadefördelningen mellan olika intressenter vid fartygskollision. För 
den följande undersökningen synes det vara tillräckligt att här an
tyda några av de viktigaste lösningsförsöken.

Den romerska rätten gjorde ansvarets inträde beroende av culpa. 
Visserligen hyllade den äldsta romerska rätten ett rent strikt ansvar, 
men kravet på culpa arbetade sig tidigt fram till seger, även om
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ansvar utan vållande bibehölls inom vissa långt ifrån betydelselösa 
men ändå ofta förbisedda områden.1 Det fall, att culpa åvilar båda 
parter, behandlades icke uttryckligen, men troligen har den från 
privaträtten hämtade och i senare sjölagar ofta återkommande rätts
figuren compensatio culpae eller kompensationsprincipen tillämpats.2 
Denna innebär i sin klassiska form -— den »grova» kompensationen3 4 
— att skadorna kvittas mot varandra så, att ingen som helst ersätt
ning utgår, även om den ena partens culpa är större än motpartens. 
Gentemot tredje man svarade redaren i egenskap av dominus enligt 
den romerska privaträttens regler för fel, som begåtts av hans slav 
eller filius in potestated Eftersom den antika sjöfarten nästan ute
slutande drevs med tillhjälp av slavar, verkade denna regel i prak
tiken som ett allmänt ansvar för underlydandes fel. Dominus kunde 
emellertid befria sig från ansvaret genom att utlämna den felande till 
den skadelidande (noxae deditio), som därigenom ansågs till fullo 
gottgjord.5 * * B Detta primitiva rättsinstitut, som haft sin motsvarighet

1 Se om strikt ansvar i romersk rätt framför allt Bienenfeld s. 13—14 med 
synnerligen utförliga litteraturhänvisningar s. 45—47 samt Krückmann i SZ 63 
(1943) s. 1 ff. Bland nordiska framställningar kan hänvisas till Skeie i TfR 1907 
s. 162 (som även påpekar, att strikt ansvar förekom i grekisk rätt), Winroth 
s. 14 f., M0ller s. 17, Stang, Erstatningsansvar s. 180 not 3 och Sandström s. 1. 
Ang. en avvikande uppfattning i dessa frågor, se 0vergaard s. 5. ■—■ Det strikta 
ansvaret i romersk rätt sträckte sig i själva verket längre än till nu åsyftade sär
skilda områden. Som framhållits av en rad förf, på senaste tid, bl. a. Bienenfeld 
s. 14, Esser s. 48 och Krückmann, a. a. s. 37 ff., förstod man redan under an
tiken att hjälpa sig fram med culpafiktioner (culpa levissima, diligentia exactissima 
och custodia) i många fall, då culpa i traditionell mening icke förmådde föra till 
rimliga resultat ■—• en metod, som utvecklats till »fulländning» i modern skade- 
ståndsrätt.

2 Jfr t. ex. Platou s. 477 f., M0ller s. 43, 273 ff., Stang, Skade s. 171—73, 
Knoph s. 303 och Schmidt s. 143 f.

3 M0LLER s. 273 i. f. och passim. De här använda termerna »grov» och »fi
nare» kompensationsregel äro hämtade från detta arbete. Kritisk mot denna ter
minologi ställer sig Stang, Skade s. 173 f.

4 Se t. ex. M0LLER s. 42, jfr Platou I s. 6. I dessa fall kunde mot dominus
riktas den s. k. actio noxalis. Se t. ex. Sohm, Mitteis & Wenger, Institutionen des
römischen Rechts (17. Aufl., nytryck 1939) s. 462 f. Att filius familias likställdes 
med slavar är icke något särskilt karakteristiskt för detta fall; tvärtom synes ett
sådant jämställande ursprungligen ha skett i alla väsentliga avseenden. Se exempel
vis Almquist, Studier rörande senatus consultum Macedonianum I (193 5) s. 23 i. f. 
med i not 5 anf. litt.

B Se t. ex. Sohm, Mitteis & Wenger, a. st. och Holmbäck s. 12. Justinianus
2 — S16884 K. Grönfors



18

i exempelvis äldre germansk, även svensk0, rätt och ursprungligen 
torde ha haft karaktär av sakralt offer, kan givetvis icke betraktas 
ens såsom ett embryo till senare tiders begränsade redaransvar7.

Enligt Consolato del Mare utgjorde culpa likaledes en förutsätt
ning för ansvarets inträde. Däremot ersattes den »grova» kompensa- 
tionsregeln för visst fall med en fördelning efter billighet.8 I prin
cip svarade redaren endast med sin andel i fartyget.9

I norra och västra Europa baserade man ursprungligen de sjörätts
liga ersättningsreglerna helt på den gammalgermanska principen om 
fullt strikt ansvar. Det visade sig emellertid, att denna princip kunde 
föra till orimliga resultat. Sålunda hände det, att man avsiktligt lät 
gamla odugliga fartyg bli påseglade för att därigenom på ett be
kvämt sätt finansiera en välbehövlig modernisering eller rent av 
nybyggnad.* 1 I Rôles d’Oléron modifierades därför det strikta an
svaret genom den s. k. halverings principen (art. U).2 Enligt denna 
skall skadan fördelas mellan fartygen så, att vartdera bär hälften. 
Angående principens räckvidd råder tvekan.3 Säkert är blott, att 
den småningom kom att inskränkas till det fall, att felaktigt för
farande — ett rekvisit, som snart kom att uppfattas såsom identiskt 
med den romerska rättens culpa — från båda parters sida förelåg,

avskaffade dock denna rätt såvitt angick filius familias, se Sohm, Mitteis & 
Wenger, a. a. s. 531 f.

8 Se t. ex. von Amira, Nordgermanisches Obligationenrecht I (1882) s. 132 och 
402 samt Gædeken, Retsbrudet og Reaktionen derimod i gammeldansk og ger
mansk Ret (1934) s. 110. Jfr bl. a. Raphael s. 14 not 1 och Ekström s. 856. 
Att med Winroth s. 69 f. beteckna dessa regler såsom »spår av romerskrättsliga 
regler» torde dock icke vara motiverat. — I detta sammanhang må erinras om den 
äldre engelska och skotska rättens likartade regler om deodand. Se därom exem
pelvis Riezler i ZAIP 1931 s. 606 f. med hänv.

’ Ej heller torde det finnas grund att med Möller s. 360 anta, att noxae 
deditio på något sätt underlättat erkännandet av den moderna principen om be
gränsat redaransvar. — Om redaransvarets historiska utveckling, se särskilt Rehme.

8 M0LLER s. 44, 45. Häri bör man dock knappast se ett medvetet genomfö
rande av den senare framträdande fördelningsprincipen, jfr Stang, Skade s. 180.

° Se t. ex. Klæstad s. 6.
1 Att så verkligen skedde framgår av det strax nedan i texten nämnda lag

rummet i Rôles d’Oléron. Jfr Visby sjörätt art. 3 0.
2 Se t. ex. M0LLER s. 47—49, Stang, Skade s. 179, Schmidt s. 143. Det cen

trala partiet av art. 15 lyder: »le damage doit estre apprisé et parti moitié entre 
les deux neefz, et les vyns (= vinfaten) qui sont dedans les deux neefz deibvent 
partir du damage entre les marchantz». Cit. efter Pardessus, a. a. I (1828) s. 334.

3 Jfr M0LLER s. 51.
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Likaså är det ovisst, om den samlade skadan skulle fördelas mellan 
fartyg och last enligt bestämmelserna om gemensamt haveri eller 
om fartygsskadorna skulle delas mellan fartygens ägare och skadorna 
på lasten mellan lastägarna.4 * Ej heller kan med bestämdhet avgöras, 
om redarens ansvar för underordnades fel var begränsat eller obe- 
gransat.

4 Jfr M0ller s. 48.
B Sålunda anser t. ex. M0ller s. 3 59, att ansvaret var obegränsat, medan Klæ- 

stad s. 8 not 1 snarast är av motsatt uppfattning. Jfr Rehme s. 61.
° Jfr t. ex. Kreüger, Bidrag till upplysning om Visbys sjörättsliga förhållanden 

under medeltiden (1885) s. 50.
7 Se dock M0LLER s. 3 59.
8 Jfr Klæstad s. 16, Holmbäck s. 11. Såsom en bekräftelse härpå kan man 

kanske uppfatta det troligen senare tillfogade stadgande, som i Then gambla 
Wijsby Sjö-Rätt (ed. J. Hadorph, 1689) betecknas art. 68.

Visby sjörätt anslöt sig efter mönster av Rôles d’Oléron till halve- 
ringsprincipen (art. 29—30, 49—51 och 65). Lagens karaktär av 
kompilation av flera sinsemellan disparata rättssystem har emellertid 
medfört, att dess innehåll på många punkter blivit motsägelsefullt.6 
Sålunda återfinner man icke i övriga stadganden det krav på edgång, 
som uppställts i art. 29 och 65. Vad redaransvaret beträffar peka art. 
29—30 och 50 snarast på att detta var begränsat, under det att de 
andra bestämmelserna ej ge minsta antydan om någon begränsning. 
Källorna berättiga alltså icke till någon säker slutsats vare sig i 
ena eller andra riktningen.7 Vid lagens tillämpning torde man emel
lertid ha utgått från ansvarsbegränsningens idé, vilken småningom 
hade spritt sig och blivit allmäneuropeisk egendom.8

I 1667 års sjölag återfinnas skadeståndsbestämmelserna i Sjöskade- 
balken, vars 8 kap. behandlar skada genom fartygskollision. Om 
någon gör skada »med vilja och själv sitt vållande», inträder ansvar. 
Skepparen kan dock värja sig genom edgång tillsammans med sex 
man av skeppsfolket. För det fall att två fartyg utan att kunna 
hindra det segla på varandra bibehåller 1667 års sjölag halverings- 
principen. Gör seglande fartyg skada på skepp till ankars, skall det 
ersätta en tredjedel av skadan och självt bära sina egna skador. Far
tyg, som ligger för ankar, skall ha boj; i annat fall står det ansvar 
för all skada, som uppkommer genom att föreskriften ej följts. Har 
boj utlagts men slitit sig, behöver endast halva skadan ersättas. Ut
förliga regler ges för det fall, att flera fartyg ligga i samma hamn. 
I 9 kap. stadgas, att skador genom olyckshändelse — tydligen andra
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än de under 8 kap. behandlade — skola stanna på den skadelidande, 
och i 5 kap. ålägges den, som lämnar skeppsvrak under vatten utan 
att utmärka detsamma, ansvar för all skada, som kan komma därav. 
Slutligen må nämnas, att redaren synes svara för sina underordnades 
handlingar endast med fartyget enligt det s. k. exekutionssystemet.9

Liknande bestämmelser återfinnas i Försäkrings- och haveristad
gan 1750. Dock fastslås uttryckligen, att värdet av fartyget och dess 
last skall summeras och det sålunda erhållna beloppet bilda utgångs
punkten för skadefördelningen. Redares, befraktares och skeppares 
(befälhavares) ansvar är begränsat till värdet av vars och ens andel 
i fartyg och last, vilket nu för första gången framhålles i ett svenskt 
lagbud om fartygskollision. För den, som vägrar att väja, stipuleras 
full skadeståndsskyldighet. Vidare är edgångsförfarandet strängare, 
i det att allt skeppsfolk måste delta.

1836 års sjölagsförslag uppvisar vissa betydelsefulla nyheter. Så
lunda ges vissa sjövägsregler (177 §). Av 182 § jfrd med nyss
nämnda lagrum framgår, att skada på fartyg och på last skall be
räknas var för sig. Då vållande till kollision föreligger på båda sidor, 
skall vardera parten bära sin skada (177 §). Här träffar man alltså 
för första gången i svensk lagstiftningshistoria på kompensations- 
principen. I den händelse vållande ej kan påvisas på någon sida, för
delas den gemensamma skadan mellan skeppen i förhållande till deras 
värde (ib.). Rätten till skadestånd är förfallen, om ej skadan genom 
protest anmäles till vissa myndigheter inom två dagar efter det 
fartyget kommit i hamn resp, två dagar efter skadans inträffande, då 
den skett i hamn (183 §). I 4 kap. föreskrives besiktning och vär
dering av skadorna i särskild ordning.

I det slutliga och av riksdagen i här behandlade delar väsentligen 
antagna förslaget till 1864 års sjölag märkas följande nyheter. Den 
»grova» kompensationsregeln är utbytt mot en »finare», mera elas
tisk och nyanserad, i det att domstolen har möjlighet att pröva, om 
den ena sidan varit mera vållande än den andra, och i samband 
därmed ålägga ersättningsskyldighet för motsvarande del av skadan 
(172 § andra st.).* * * * 1 För det fall, att ren olyckshändelse föreligger,

9 Se t. ex. Klæstad s. 23, jfr Alexanderson i NJSt 1926 s. 22. Det s. k. aban-
donsystemet, vilket infördes genom 1667 års sjölag, var begränsat till två fall: an
svar för befälhavarens rättshandlingar och bodmerilån. Se Klæstad s. 22 och
Holmbäck s. 12 ff.

1 Exempel på regelns användning i praxis ger NJA 1876 s. 341, där det mest
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har bestämmelsen om fördelning av den gemensamma skadan ersatts 
av regeln, att vardera parten får bära sin skada (ib.). Man har alltså 
tagit avstånd från det gamla föreställningssättet, att en oförvållad 
kollision vore att behandla som ett fall av gemensamt haveri.* 2 Som 
en konsekvens härav uppfattades bestämmelsen, att lasten icke kan 
tas i anspråk för ersättning av skada, som uppstått genom sam
manstötningen (175 §).3 Likaså är det tydligt, att i den händelse 
det ena fartyget ej är skyldigt ersätta någon del av det andra far
tygets skada, emedan båda anses i lika hög grad culpösa, ersättnings
skyldighet för skada på dess last ej heller föreligger. I förhållande till 
tredje man framstå alltså fartyg och last såsom en enhet, och last
ägarna få finna sig i att drabbas av de fel, som begås av befälhavare 
och besättning.4 Denna regel brukar uttryckas så, att lastägare iden
tifieras med befälhavare och besättning, dvs. de behandlas som om de 
själva begått de fel, till vilka befälhavaren eller besättningsmännen 
gjort sig skyldiga. Vad redaren beträffar, ansvarar han fortfarande 
endast med fartyg och frakt (172 § jfrd med 49 §).5 Slutligen kan 
nämnas, att sjövägsreglerna ha utbrutits ur lagen, då man strängt 
hållit på att denna endast skulle uppta bestämmelser av »privaträtts 
natur».6

vållande fartyget ålades att bära sin egen skada och dessutom ersätta hälften av 
det andra fartygets skada.

Jfr KProp 1863 nr 81 s. 100 f. och Tu. Rabenius, Handledning vid föreläs
ningar i sjörätten (1869) s. 8 5.

3 Jfr a. prop. s. 101.
4 Bet. 18 87 motiv s. 160.
5 Ersättningen ansågs skola fördelas mellan fartyg och frakt i förhållande till 

varderas värde, NJA 1893 s. 570.
° A. prop. s. 80. Sjövägsregler gåvos genom KF 28 april 1863 (SFS nr 19), 

vilken upphävde äldre författningar på området. Härefter har följt en rad förord
ningar i detta ämne, nämligen KF 22 juni 1869 (SFS nr 36), KF 31 mars 1880 
(SFS nr 11), KF 20 februari 1885 (SFS nr 7), KF 25 maj 1894 (SFS nr 70), 
KF 9 december 1896 (SFS nr 102) och KF 26 oktober 1906 (SFS nr 93). Den 
sistnämnda gäller fortfarande med de ändringar som föreskrivits genom KK 28 april 
1916 (SFS nr 115), KK 16 mars 1928 (SFS nr 39), KK 9 december 1932 (SFS 
nr 573) och KF 24 oktober 1941 (SFS nr 803). Se nedan s. 185 ff.

I 1887 års sjölagsförslag har den »finare» kompensationsregeln 
ytterligare närmats till den moderna fördelningsprincipen på så sätt, 
att en anpassning av ersättningsskyldigheten efter de på vardera 
sidan begångna felens art omnämnes i första hand och kompensation 
blott i andra hand (221 § andra st.). I sak ansåg man sig härigenom
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icke ha ändrat på 1864 års sjölag, emedan kompensationsprincipen 
fortfarande hyllades. Omformuleringen hade endast till syfte att 
hindra domstolarna från att söka skydd bakom kompensationsre- 
geln och undandra sig den ofta svåra prövningen, om ena parten 
kan anses mera vållande än den andra.' Man kan dock ej bortse 
från att det tidigare undantaget skjutits i förgrunden och erhållit 
rangen av huvudregel. Detta måste givetvis i praktiken medföra, att 
domstolarna i flertalet fall komma till samma resultat som om för
delningsprincipen varit gällande.8 Man har alltså nått så nära denna 
som det överhuvud är möjligt utan att principiellt uppge kompen
sationssystemet.

En nyhet är vidare uppställandet av presumtionen, att den befäl
havare, som utan giltigt skäl undandrar sig att efter sammanstöt
ning lämna det andra fartyget all erforderlig och möjlig hjälp, skall 
anses ha vållat sammanstötningen (224 §). Härmed åsyftade man 
att uppnå en förstärkning av straffsanktionen mot »smitning», vil
ken sanktion ej ansågs tillräckligt effektiv. Redaransvaret före
slogs utvidgat till att omfatta ej blott försummelser av befälhavare 
och besättning i tjänsten utan även skada, som vållas av den, som 
förrättar skeppstjänst ombord (10 §). Sålunda skulle redaren bli 
ansvarig för fel av t. ex. stuvare och lots samt även tvångslots, vars 
biträde han icke äger avvisa.9

På grund av HD:s granskning borttogs ansvaret för tvångslots 
och den nyss omtalade ansvarspresumtionen* 1, men i övrigt inflöto 
bestämmelserna oförändrade i 1891 års sjölag.

’ Se bet. 1887 motiv s. 159. Jfr M0ller s. 327. Se även Stang, Skade s. 181, 
s. 185 f.

8 Om praxis, se M0ELER s. 332.
9 Bet. 18 87 motiv s. 16, 161 f.
1 Jfr KProp 1891 nr 3 bil. s. 6 f., 54 f. Vid riksdagsdebatten i AK framkom 

den egendomliga åsikten, att 8 § även i sin reviderade utformning täckte ansvar 
för tvångslots; se AKProt 1891 nr 40 s. 8.

2 NJA II 1936 s. 192 ff.

Brysselkonventionen innebar det restlösa genomförandet av för
delningsprincipen. I samband med 1928 års lagändringar upptogs på 
nytt i 8 § det redaransvar för tvångslots, som var föreslaget i 1887 
års betänkande men utgick på grund av HD:s anmärkning.2

Såsom framgår av det här sagda upptar sjölagen icke några be
stämmelser om obligatorisk försäkring. I praktiken anlitas emeller-
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tid regelmässigt olika former av försäkring för att täcka både egna 
skador och av tredje man resta ersättningskrav.

Blickar man tillbaka på den nu skisserade rättsutvecklingen, fal
ler det genast i ögonen, att sjöfartsskadorna under tidernas lopp skif
tat karaktär. Den äldre sjörätten koncentrerade intresset till sam
manstötningar mellan fartyg inom hamnområde, vilket tycks ha varit 
dåtidens praktiska skadesituation. Den moderna sjörätten däremot tar 
icke ut dessa fall till särskild behandling utan har snarare fartygs- 
sammanstötning på öppna havet i sikte. I och med maskinkraftens 
införande och den därpå beroende ökningen av fartygens snabbhet 
och storlek har tyngdpunkten nämligen kommit att förskjutas till 
den senare gruppen av skadefall.3

II. Om man bortser från enstaka järnbanor för malmtransport, 
vilka byggdes under 1800-talets början, kan de svenska järnvägarnas 
historia sägas begynna omkring mitten av 1800-talet. Ansvarigheten 
för skada i följd av järnvägstrafik var emellertid under påfallande 
lång tid ej reglerad i lag utan föll in under allmänna skadestånds- 
rättsliga principer. Juridiska komplikationer synas ej ha uppstått på 
grund härav utom i ett avseende, nämligen beträffande s. k. gnist- 
skador. I fråga om dessa blevo svårigheterna emellertid betydande. 
Praxis på detta område före järnvägsskadelagen gör onekligen ett 
krampaktigt intryck genom sina ansträngningar att — i känslan 
av att starka billighetsskäl talade till den skadelidandes förmån — 
till varje pris söka utdöma ersättning, även om de hävdvunna skade- 
ståndsrättsliga rekvisiten måste pressas till bristningsgränsen.

I rättsfallet NT 1 868 s. 548 karakteriserades visserligen skadan såsom till
kommen av vådeld, men ersättning kunde ändå utdömas genom att man 
stödde sig på en föregående dom i expropriationsmål. När den jordägare, 
vars hus sedermera antändes av gnistor från ett förbipasserande lokomotiv, 
avstod mark till järnvägen, hade denna ålagts att flytta bort vissa bygg
nader, men då övriga byggnader i järnvägens närhet på grund av laga skifte 
ändå måste flyttas inom en snar framtid, skulle järnvägen beträffande dessa 
tills vidare i stället svara för eventuell eldskada. Så tolkades i varje fall 
domen, även om den kanske ej var alldeles otvetydig på denna punkt. Från 
de först antända byggnaderna spred sig elden till längre bort från järnvägen 
liggande hus, som tillhörde andra jordägare, vilka ej berörts av nyssnämnda 
expropriation. Även dessa fingo emellertid skadestånd, då bolaget ansågs för
bundet att svara även för sådana skador, som voro en följd av att de när
mast järnvägen liggande byggnaderna antänts.

Jfr t. ex. Kreüger i NT 1881 s. 385 f. och Lyon-Caen nr 999.
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I andra fall ansåg man sig kunna konstatera vårdslöshet hos järnvägens 
ledning genom att ej alla möjliga tekniska försiktighetsåtgärder vidtagits. 
Sålunda var man tvungen att använda gnistfångare av bästa konstruktion4 * 6 
och lämpligt bränsle0. Likaså måste eldningen ske så varsamt, att minsta 
möjliga gnistbildning uppstod.® Det är naturligtvis utomordentligt svårt 
att på detta sätt avgöra, huruvida användandet av gnistfångaren A kan 
kallas culpöst medan gnistfångaren B däremot kan anses fullt tillfredsstäl
lande.7 I själva verket torde dessa rättsfall beteckna ett överskridande eller 
i varje fall tangerande av gränserna för vad som då för tiden innefattades 
under begreppet culpa.8

4 NT 1872 s. 369 (nedåtböjd skorsten i stället för gnistfångare ansågs ej såsom 
tillfredsställande skyddsanordning), NJA 187 5 s. 462 = NT 1876 s. 252 (gnist-
släckare och asklåda ej fullt ändamålsenliga) och NJA 1878 s. 211 (vid några till
fällen hade sidogallren på asklådorna varit nedfällda även under färd).

6 NT 1872 s. 369 (oharpade stenkol olämpliga, då de orsaka betydande gnist
bildning) och NJA 1879 s. 179 = NT 1880 s. 121 (skånska stenkol olämpliga av 
samma orsak; jfr argumentationen i NJA 1884 s. 429). Jfr det i Juridiska för
eningens tidskrift 23 (1861) s. 100 ref. rättsfallet (JustR Naumann, Södergren 
och Quensel).

° NT 1872 s. 3 69 (häftig eldning; tåget höll högre hastighet än enligt tid
tabellen) och NJA 1878 s. 211 (lokomotivet var ej fullt i ordning utan måste 
eldas särskilt intensivt för att åstadkomma erforderlig dragkraft).

7 Jfr Strahl i Festskrift till Marks von Wiirtemberg s. 579 not 1.
8 En annan sak är, att på senare tid samma teknik blivit utomordentligt van

lig. Om denna praxis angående »bristfälliga anordningar», se särskilt Strahl, a. a. 
s. 577 ff., Karlgren s. 124 ff. och Lejman i Festskrift till Lundstedt s. 54 ff.

De största svårigheterna inställde sig emellertid i de fall, då man varken 
kunde stödja sig på föregående dom (resp, avtal) eller påvisa någon »brist
fällig anordning», och här återspeglar praxis också till en början viss vack
lan. I NT 1868 s. 577 ogillades talan om ersättning både av HR och HovR 
(dock 2 diss. led.). Men NRev ville i sitt betänkande, vilket följdes av 
HD:s majoritet, utdöma skadestånd och grundade sin mening därpå, att 
gnistor vid ett flertal föregående tillfällen kastats ut och eldfarligheten 
alltså vore insedd på förhand utan att man vidtagit betryggande åtgärder, 
åtminstone »såvitt visat vore». Denna reservation tyder på att man pré
sumerai culpa, men att denna presumtion kunnat brytas genom motbevis- 
ning från järnvägsbolagets sida. En sådan motbevisning förefaller dock ha 
varit tämligen omöjlig att åstadkomma i praktiken. Bolagets invändning, 
att man använt alla till buds stående medel för att hindra gnistkastning, 
godtogs nämligen icke, och man anar, att domstolen knappast skulle nöjt 
sig med mindre än att trafiken helt nedlagts till dess tekniken kunnat 
frambringa absolut tillförlitliga gnistfångare!

Motsatt utgång fick fallet NT 1871 s. 242, i vilket talan ogillades, eme
dan det icke visats, att järnvägsstyrelsen låtit någon vårdslöshet komma 
sig till last eller underlåtit att vidta erforderliga försiktighetsmått, och den 
ej kunde åläggas ansvar för olycksfall. Rättsfallet föranledde en kritisk och



25

ganska skarpt formulerad redaktionell kommentar i Naumanns tidskrift 
(1871 s. 244—46), vari rekommenderades ett strikt ansvar för gnistska- 
dor, vilket skulle härledas ur den allmänna grundsatsen om äganderättens 
skydd mot skada genom »uppenbar, ständigt känd och beräknelig fara» 
och anses såsom »vederlag för den inbesparade kostnaden att inlösa större 
utmål till järnvägen, och såsom oundgänglig minskning i den vinst, som 
icke bör ökas genom den enskildes förlust». Redan här skymta alltså några 
av de vanligaste rättspolitiska argumenten i den senare diskussionen om an
svar för farlig verksamhet.

Någon ändring av praxis åstadkoms dock ej9 förrän genom plenifallet 
NJA 1880 s. 365 = NT 1881 s. 364. Domsmotiveringen påminner starkt 
om NT 1868 s. 577 men uppvisar en viktig skillnad: det icke ens antydes, 
att någon motbevisning skulle kunna föras. Den omständigheten, att gnistor 
vid tidigare tillfällen antänt järnvägen angränsande mark, ansågs utan 
vidare visa, att nödig försiktighet icke iakttagits. Det är troligt, att man 
här fullt avsiktligt fingerat culpa för att på denna väg nå samma resultat 
som om det funnits en uttrycklig lagregel om strikt ansvar för gnistskador.* 1

9 I NT 1873 s. 280 ogillades talan om skadestånd. Kanske kan man spåra ett 
bemötande av den nyssnämnda kommentaren däri, att HovR i sin av HD gillade 
dom poängterar, att kärandens egendom ej utsatts för vidsträcktare fara, än som i 
allmänhet uppstår genom begagnande av rätt att driva järnvägstrafik.

1 Så även i NJA 1881 s. 12, 1884 s. 429 och 1886 s. 289 = NT 1887 s. 291. 
Jfr Ussing, Skyld og Skade s. 441, Ekström s. 886 not 2 i. f., Strahl, a. a. s. 580 
noten från föreg. s., Sandström s. 47, Karlgren s. 95, Ek s. 282 not 1 och 
Ljungman, Skada och olägenhet s. 219. Ang. motsvarande företeelse i tysk praxis, 
se exempelvis Müller-Erzbach s. 3 27 f. och i nordisk rättslitteratur Stang i 
NJSt 1918 s. 250 f., Astrup Hoel i NRt 1930 s. 72 och Ljungman, a. a. s. 45 f. 
Det uttryckssätt, som användes av Herslow s. 3 8 f. och Strahl i Minnesskrift II 
s. 89 5 f., för tanken snarare till presumerad än fingerad culpa. Östberg s. 117 
not 1 och efter honom Raphael s. 15 not 1 tala uttryckligen om presumerad 
vårdslöshet.

2 Se härom och för det närmast följande NJA II 18 86 nr 4 s. 1 fif. Jfr Herslow 
s. 2 f. och Sandström s. 46.

Den närmaste anledningen till att man började förbereda en lag
stiftning om järnvägars ansvarighet var den s. k. Sandsjöolyckan i 
december 1864, varvid två tåg kolliderade på grund av ene lok
förarens vårdslöshet och avsevärda skador uppstodo.2 Vid 1866 års 
riksdag hemställdes, att staten måtte överta den lokföraren ådömda 
ersättningsskyldigheten. Visserligen befanns, att just detta fall varit 
föremål för KM:ts bedömande, men riksdagen anhöll i anledning av 
olyckan om en utredning av frågan om särskild lagstiftning. Detta 
utredningsarbete avstannade emellertid snart och sattes i gång på 
nytt först 1884 i samband med att man utredde frågan om statens
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ansvar i allmänhet för sina befattningshavares åtgärder. Året därpå 
avlämnades ett förslag med motiv.3 Sedan man infordrat utlåtanden 
häröver från skilda myndigheter och HD granskat förslaget, före
lädes det i något modifierad form 1886 års riksdag, som biföll det
samma. Härefter utfärdades lagen 12 mars 1886 angående ansvarig
het för skada i följd av järnvägs drift (järnvägsskadelagen).

3 Förslag till lag angående jernvägs innehafvares och égarés ansvarighet för 
skada i följd af jernvägs drift (188 5).

4 I rättsfallet NJA 1893 s. 426 (forumfråga) grundades HR:s dom på culpa, 
medan överrätterna stödde sig på 5 § järnvägsskadelagen. — Vidare infördes ett
rent strikt ansvar gentemot anställda, jfr nedan s. 213 f.

6 En numera visserligen delvis föråldrad komparativrättslig översikt lämnar VON 
Lambsdorff i AfE 1932 s. 12 ff.

° NJA II 1904 nr 7 s. 54—56.
’ Ib. 1917 s. 3 57 f.
8 Vidare undantogos olycksfall i arbetet, vilka vid denna tidpunkt reglerades av 

lagen 5 juli 1901.
9 NJA II 1904 nr 7 s. 57—61.

NJA II 1928 s. 665 ff. Frågan om kreatursskadornas reglering i lag väcktes

Den genomgående principen i denna lag är, att järnvägens inne
havare ansvarar för sina underlydandes culpa. I ett avseende gick 
man emellertid längre. Man drog nämligen konsekvensen av svårig
heterna i tidigare praxis beträffande gnistskador och införde ett rent 
strikt ansvar för dylika (5 §).4 På liknande sätt har i utländska 
rättssystem regelmässigt införts ett i förhållande till culparegeln 
mer eller mindre skärpt ansvar för järnvägsskador.5 6

1886 års lag omfattade endast järnväg, som drives med ånga. 
Snart började emellertid elektrisk drift att användas i allt större 
omfattning. Genom en särskild lag 22 juni 19048, vilken i samband 
med den nya lagstiftningen om olycksfallsförsäkring ersattes av 
lagen 17 juni 19167, gjordes järnvägsskadelagen därför tillämplig 
även på elektriska järnvägar. Dock undantogos skador genom in
verkan av elektrisk ström, vilka i stället regleras av lagen 27 juni 
1902 innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.8

Samtidigt infördes i lagen en bestämmelse om lappars rätt till 
ersättning för renar, som skadats av tåg.9 Ett stadgande härom hade 
förut funnits inrymt i lagen 1 juli 1898 om de svenska lapparnas 
rätt till renbete i Sverige men ansågs rätteligen böra ha sin plats i 
järnvägsskadelagen. Genom lagen 8 maj 1928 utvidgades slutligen 
6 § till att i princip omfatta strikt ansvar även för skador på hästar 
och nötkreatur under betesgång.1 Samtidigt jämkades 11 §.
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III. Redan år 1902 påbörjades vissa förarbeten på en lagstiftning 
om biltrafik, och 1903 uppdrogs åt en särskild kommitté att ut
arbeta ett förslag.* 2 Ett sådant avgavs året därpå. I anledning av 
remissvar skedde viss omarbetning, varjämte HD:s granskning ledde 
till att vissa delar av förslaget utbrötos till en självständig förord
ning om automobiltrafik. Såväl detta som förslaget till bilskadelag 
underställdes riksdagens prövning år 1906, varefter utfärdades lagen 
8 juni 1906 angående ansvarighet för skada i följd av automobil
trafik och förordningen 21 augusti s. å. om automobiltrafik. Lagens 
ansvarssystem var delvis tillskuret efter järnvägsskadelagens mönster 
och innebar sålunda, att ägaren var ansvarig för vållande av föraren 
(2 §) på samma sätt som järnvägsinnehavaren för sin personal.3

genom de likalydande motionerna FK 1926 nr 156 och AK 1926 nr 287, och i 
överensstämmelse med ALU 1926 nr 29 hemställde riksdagen genom RSkr 1926 
nr 251 om utredning. Jfr NJA II 1926 s. 888 f.

2 Se härom och för det närmast följande NJA II 1907 nr 4 s. 1 f. Vid denna 
tid befann sig den internationella rättsvetenskapliga debatten i ämnet ännu på ett 
förberedande stadium. Se t. ex. Meilis båda arbeten Die rechtliche Stellung der 
Automobile (1902) och Die Kodifikation des Automobilrechts (1907).

3 Se som exempel på bilskadefall före 1916 års lag NJA 1913 B 1, 1916 s. 394, 
1917 s. 583 och 1921 A 383.

1 Se för det närmast följande NJA II 1917 s. 82 f. Jfr om bilskadelagstift- 
ningens historia fram till och med 1939 års lagändring Bennich s. 5 f.

Erfarenheterna av utvecklingen under de närmast följande åren 
visade emellertid, att 1906 års lag ej förmådde att tillfredsställande 
fylla sin uppgift. Redan 1909 anhöll riksdagen i en skrivelse till 
KM:t om en utredning angående behovet av ändrade bestämmelser.4 
Tillkallade sakkunniga avlämnade sitt betänkande 1912. Efter det 
att förslaget remitterats till en rad myndigheter, granskades det av 
lagrådet och överarbetades i vissa delar, varefter det förelädes 1916 
års riksdag, som även biföll detsamma. Härefter utfärdades den 
ännu gällande lagen 30 juni 1916 angående ansvarighet för skada 
i följd av automobiltrafik (bilskadelagen).

Denna betecknar i jämförelse med den äldre en avsevärd skärp
ning av skadeståndsansvaret. Vad ägaren beträffar, infördes en »om
kastning av bevisbördan» till hans nackdel: ägaren blir fri från 
ansvar endast om han kan exculpera sig, dvs. visa, att skadan ej 
vållats av föraren eller förorsakats av bristfällighet hos bilen. Även 
reglerna om förarens ansvar blevo strängare, i det att förare, som 
ej kan exculpera sig, är pliktig att solidariskt med ägaren ersätta
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skadan. Den slutliga fördelningen mellan ägare och förare sker en
ligt den summariska regeln, att de ta del i gäldande av ersättningen 
med hälften vardera. På åtskilliga punkter supplerades den gamla 
lagen, vilken hade visat sig vara väl kortfattad. Sålunda reglerades 
förhållandena vid kollisionsskador, gavs detaljerade bestämmelser om 
preskription etc.

1916 års lag har ett par gånger blivit föremål för ändringar. En 
mindre betydande jämkning vidtogs i samband med antagandet av 
lagen 10 maj 1929 om trafikförsäkring å motorfordon (trafikför
säkringslagen).* * 5 Av större betydelse var den revision av bestämmel
serna om kollisionsskador, som skedde genom en lag 2 mars 1934, 
varvid bilskadelagens 5 och 11 §§ erhöllo ny lydelse.6 De äldre be
stämmelserna voro i praktiken utomordentligt svårtillämpade.7 Ge
nom att i överensstämmelse med identifikationsgrundsatsen behandla 
vardera bilens ägare och förare som en enhet lyckades man uppnå 
en betydande förenkling av kollisionsreglerna. Slutligen må erinras 
om att bilskadelagens definition av begreppet automobil (1 §) änd
rats i samband med antagandet av vägtrafikförordningen 1951; tid
punkten för denna lagändrings ikraftträdande är den 1 juli 1952.

B NJA II 1929 s. 333, jfr s. 304. Ang. lagens tillkomst, se särskilt Svensk trafik
försäkring 1929—1939 (1939) s. 17 ff. Förslag till ny trafikförsäkringslag har
avgivits i SOU 1949: 26.

6 Se NJA II 1934 s. 310 ff.
Detta uppvisades särskilt av Stenbeck i SvJT 1928 s. 520 if. och 1932 

s. 56 ff. samt i Festskrift till Marks von Wurtemberg s. 548 ff.
8 Här må hänvisas till SOU 1922: 39 s. 41—43 och 175 ff., KProp 1923 nr 124 

s. 57 f., FLU 1928 nr 42 s. 15, KProp 1929 nr 99 s. 23, FLU 1929 nr 14 s. 19 f., 
motioner FK 1929 nr 245, AK 1932 nr 88, FK 1933 nr 186, AK 1933 nr 246 
samt FK 1935 nr 21 och 275 (de båda sistnämnda med sina våldsamma utfall mot 
biltrafiken av Carl Lindhagen, sedan denne råkat bli påkörd av en bil), FLU 1935 
nr 3 6 s. 12 ff. och slutligen RSkr 1935 nr 158.

8 Ussing gav förslaget en välvillig anmälan i UfR 1939 B s. 77—79 (jfr ib. 
s. 92), varvid han lät framskymta, att det skulle kunna bilda en lämplig utgångs-

Tanken på en genomgripande reform av hela lagstiftningen om 
skador i följd av automobiltrafik har vid ett flertal tillfällen varit 
aktuell.8 Här må särskilt framhållas det betänkande med förslag 
till trafikförsäkringslag, som avgavs hösten 1938 (SOU 1938: 27). 
I detta skisserades ett regelsystem, grundat på en kombination av 
trafikförsäkring, vilken avsågs skola täcka även rena olycksfall, och 
maximering av ersättningsbeloppen.9 Förslaget stötte emellertid un-
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der remissförfarandet på motstånd icke minst från motororganisa
tionernas sida* 1, och resultatet av det stort upplagda reformförsöket 
blev endast några mindre lagändringar, vilka voro av så brådskande 
natur att de måste genomföras utan dröjsmål. Vad bilskadelagen be
träffar ändrades bestämmelserna om skador på passagerare genom 
att 4 § upphävdes och 2 § omformulerades.

punkt för diskussioner om en gemensam nordisk lagstiftning på området. Jfr 
Alexanderson FJFT 1944 s. 103 överst.

1 KProp 1939 nr 189 s. 7 och NJA II 1939 s. 635 f.
2 Lagförslagen ha publicerats bl. a. i Rominstitutet XVII: 31. Av intresse äro 

även de stencilerade förarbetena i Rominstitutet XVII: 1 och XVII: 8. För när
varande pågå i Förenta nationernas regi förarbeten till en internationell reglering av 
trafikförsäkringen. Se vidare von Sydow i SvJT 1948 s. 464 f.

3 Se konferensens uttalande i Första nordiska flygkonferensen under beskydd 
av H. K. H. Kronprinsen, hållen i Stockholm den 26—27 april 1918 på inbjudan 
av Svenska aeronautiska sällskapet (1918) s. 8 och Staël von Holstein, Flyg
rätten (1918) s. 32, jfr s. 22—24. Konferensens överläggningar gjordes tillgäng
liga för en internationell publik i publikationen Gesetze und Entwürfe von Ge
setzen betreffend die Luftfahrt (1919) s. 74 ff. (uttalandet i skadeståndsfrågan 
återfinnes på s. 78).

4 Betänkande avgivet av de för utarbetande av förslag till lufttrafikförordning 
för Sverige av chefen för kungl. civildepartementet jämlikt nådigt bemyndigande 
tillkallade sakkunniga (1917). Lagförslaget med tillhörande motiv gjordes inter
nationellt tillgängligt genom den i föregående not omnämnda tyska publikationen 
s. 79—107. — Jfr för det närmast följande NJA II 1922 s. 3 06 f. med hänv.

Bilskadereglerna i utländsk rätt äro tämligen olikartade; vanligen 
är dock ansvaret strängare än enligt de grundläggande skadestånds
reglerna i vederbörande rättssystem. Försök att skapa en konvention 
om utomobligatoriska skador i följd av biltrafik ha gjorts av Institut 
international pour l’unification du droit privé (Rominstitutet)2 
men ha ännu icke avsatt några praktiska resultat. Att uppnå inter
nationell rättsenhet på detta område torde möta betydande svårig
heter. Som ett mera aktuellt mål framstår en gemensam nordisk 
lagstiftning, och en sådan utgör också en av de första uppgifterna 
för den kommande skadeståndsrättsliga reformen.

IV. Frågan om ansvar för utomobligatoriska skador i följd av 
luftfart diskuterades i Sverige redan vid den första nordiska flyg
konferensen i Stockholm april 1918.3 Strax dessförinnan hade det 
första svenska förslaget till rättslig reglering av luftfarten avgivits.4 
Detta upptog emellertid icke spörsmålet om ansvarighet för utom-
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obligatorisk skada till behandling. Man ansåg nämligen erfaren
heterna av lufttrafiken vid denna tidpunkt alltför osäkra för ett 
juridiskt bedömande.5 I flertalet infordrade yttranden över förslaget 
förfäktades dock en motsatt ståndpunkt, och på grund härav före
slog den nordiska kommitté, som blivit tillsatt 1919, i sitt året därpå 
avlämnade utkast till lag om luftfart vissa bestämmelser i föreva
rande ämne.6 Efter några jämkningar utbrötos dessa till ett särskilt 
lagförslag, som vann 1922 års riksdags godkännande. Lagen, vilken 
införde ett fullt strikt ansvar, fick rubriken lag angående ansvarig
het för skada i följd av luftfart och utfärdades 26 maj 1922 (luft- 
fartsskadelagen). Övriga delar av 1920 års förslag utfärdades 
samma dag efter vissa ändringar såsom KF om luftfart (luftfarts- 
förordningen). Det nordiska samarbete på luftfartslagstiftningens 
område, som härmed tog sin början, har i internationella fackkretsar 
väckt uppmärksamhet och tillvunnit sig avgjort erkännande.7

5 Bet. 1917 s. 23 i. f.
° Utkast till lag om luftfart (1920) 36—40 §§.
7 Se t. ex. Riese i AfL 1941 s. 26.
8 Jfr KK 20 april 1928 med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av för

ordningen den 26 maj 1922 (nr 3 83 ) om luftfart 37 §. I av luftfartsstyrelsen 
med stöd av luftfartsförordningen 3 3 och 3 5 §§ utfärdade driftsbestämmelser 
(ingå i Bestämmelser för civil luftfart, BCL) 3 p. rekommenderas tecknande av 
ansvarsförsäkring intill vissa maximibelopp för koncessionssökande luftfart. Längre 
går nu gällande trafiktillstånd för AB Aerotransport, i vars 18 § tredje st. före- 
skrives: »Såsom ytterligare förutsättning för bolagets rätt att överföra detta trafik
tillstånd på Scandinavian Airlines System skall gälla, att konsortiet tecknar och 
vidmakthåller av KM:t godkänd försäkring eller ställer annan av KM:t godkänd 
säkerhet för täckande, i den utsträckning KM:t bestämmer, av ersättningsansvar 
för skada, som genom konsortiets luftfartsverksamhet drabbar person eller egendom 
utanför luftfartyget.»

Luftfartsskadelagen innehåller icke några bestämmelser om obliga
torisk ansvarsförsäkring. I praktiken tecknas emellertid vanligen fri
villigt försäkring både för skador på flygplan och för skador, som i 
följd av flygplans begagnande i luftfart tillfogas tredje man. I rikt
ning mot ett försäkringstvång verka även vissa bestämmelser i bila
terala luftfartsavtal, koncessioner etc.8

På det internationella planet utfördes det juridiska pionjärarbetet 
av Comité juridique international de l’aviation (CJIA), den äldsta 
fortfarande verksamma lufträttsliga organisationen. Vid dess tredje 
kongress, som avhölls i Frankfurt 1913, behandlades problemet an
gående luftfartsskador. Man förordade strikt ansvar, och såsom enda
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befrielsegrunder borde gälla den skadelidandes culpösa medverkan 
och force majeure.9 Principen om strikt ansvar för luftfartsskador 
synes strax dessförinnan för första gången ha praktiskt genomförts 
i den nordamerikanska delstaten Connecticuts luftfartslag år 19ll.* 1

8 Kaftal i RGDA 1934 s. 348. Se om CJIA bl. a. A. Meyer, Freiheit der Luft 
als Rechtsproblem (1944) s. 3 8 f. med hänv. samt P. de La Pradelle i RGA 1948 
s. 113 ff. Jfr S. Edling i SvJT 1948 s. 466 f.

1 Neumann s. 37.
2 Se om CINA framför allt Pignochet, L’organisme le plus évolué du droit 

international. La Commission internationale de navigation aérienne (1936).
3 Report of the thirtieth conference I (1922) s. 33 6 f. och s. 346 ff. samt 

Report of the thirty-third conference (1925) s. 112 ff.
4 Se Trois projets de conventions (Internationella handelskammaren, trycksak 

nr 52 bis) s. 2 ff. (jfr Resolutions votées au Congrès de Stockholm, trycksak nr 60, 
s. 29) och ZLR 1927—28 bilagorna s. 128 ff. ävensom Schreiber i RJILA 1926 
s. 402 ff. Jfr Döring i Rechtvergleichendes Handwörterbuch für das Zivil- und 
Handelsrecht IV (1932) s. 93.

5 Huvudverket angående denna för luftprivaträttens utveckling under mellan- 
krigsåren mest betydelsefulla institution är Smirnoff, Le Comité international 
technique d’experts juridiques aériens (C. I. T. E. J. A.) (1936). Vidare kan hän-

Omedelbart efter första världskrigets slut återupptogs i samband 
med fredskonferensen det internationella samarbetet genom anta
gandet av 1919 års Pariskonvention och bildandet av Commission 
internationale de navigation aérienne (CINA).2 Man höll sig härvid 
dock till lufträttens oflfentligrättsliga del; även de mest vitala luft- 
privaträttsliga problemen voro alltså fortfarande olösta. Interna
tional Law Association intresserade sig emellertid för dessa frågor 
och gjorde dem till föremål för diskussion vid konferenserna i Haag 
1921 och Stockholm 1924.3 Man anslöt sig till kravet på strikt an
svar, dock att den skadelidandes egen vårdslösa medverkan till ska
dan skulle verka befriande. Internationella handelskammaren har 
likaledes sysslat med förevarande problem, nämligen vid sin fjärde 
kongress, som hölls i Stockholm 1927.4

De nu nämnda konferenserna ha alla haft den största betydelse 
men ledde icke till antagande av en internationell konvention. År 
1923 inbjöd franska regeringen samtliga övriga regeringar till en 
internationell luftprivaträttskonferens, vilken avhölls i Paris 1925. 
Denna konferens beslöt att tillsätta en juridisk expertkommitté och 
fastställde de frågor, över vilka denna skulle utarbeta konventions- 
förslag. Kommittén bildades därefter 1926 under namnet Comité 
international technique d’experts juridiques aériens (CITEJA)5 och
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delades på fyra kommissioner, av vilka den tredje fick i uppdrag att 
behandla frågan om utomobligatoriskt skadeståndsansvar vid luft
fart.

Den första frukten av CITEJAS arbete var den s. k. Warszawa
konventionen om luftbefordran, som antogs vid den andra interna
tionella luftprivaträttskonferensen 1929. Ett förslag till konvention 
om luftfartsskador utarbetades och behandlades av CITEJA omedel
bart därefter, och förslaget förelädes den tredje internationella luft
privaträttskonferensen, som sammanträdde i Rom 1933.° Förslaget 
innebar bl. a. obligatorisk försäkring, vilket blev anledning till en 
meningsmotsättning mellan å ena sidan nordisk och schweizisk 
åskådning och å andra sidan engelsk-amerikansk uppfattning.7 Från 
det förra hållet hävdades nämligen, att invändningar grundade på 
villkor i försäkringsavtalet eller på förhållandet mellan försäkrings
givare och försäkringstagare skulle sakna betydelse gentemot den 
skadelidande, en ståndpunkt, som man i det motsatta lägret fann 
alltför hård gentemot försäkringsgivaren.

Redan kort tid efter Romkonferensen öppnades emellertid nya 
möjligheter att teckna försäkring med s. k. absoluta poliser. Från 
denna nyvunna utgångspunkt fortsatte CITEJA sitt arbete med en 
försäkringskonvention, och vid den fjärde internationella luftprivat- 
visas till bl. a. Le Comité international technique d’experts juridiques aériens 
(C. I. T. E. J. A.), son origine — son but — son œuvre (utg. av CITEJA, 1931), 
Ide i JAL 1932 s. 27 ff., Tombs, International organisation in European air 
transport (1936) s. 122—42, Fike i ALR 1939 s. 169 ff., Riese i AfL 1941 
s. 34 ff., Plaisant i RFDA 1946—47 s. 153 ff., Wilberforce i ILQ 1947 s. 498 ff. 
Såsom förebild har säkerligen tjänat den sjörättsliga expertkommittén Comité 
maritime international. Jfr Archinard s. 2 50 a f. Meningen var att efter krigs
slutet låta CITEJA sortera under den nya internationella luftfartsorganisationen 
ICAO (International Civil Aviation Organisation). CITEJA sammanträdde sålunda 
i Kairo 1946 för att planlägga det kommande lagstiftningsarbetet, se t. ex. RFDA 
1946—47 s. 129—31. Emellertid skapade ICAO en egen Legal Committee, vilket 
medförde, att CITEJA förlorade sina funktioner och upplöstes. Jfr Wikander i 
SvJT 1947 s. 547.

° Motiven till Romkonventionen, författade av den italienske lufträttsexperten 
Ambrosini, äro tryckta i RGDA 1933 s. 483—92, och protokollen från överlägg
ningarna vid konferensen ha offentliggjorts ib. s. 549—809. Samma material åter
finnes även i IIIe Conférence internationale de droit privé aérien I—II (1933 ). 
Se även Ambrosini i ALR 1932 s. 1 ff.

’ Se SOU 1936: 54 s. 5 f. och Wikander i SvJT 1947 s. 546. Jfr Riese s. 363. 
Riese har i AfL 1936 s. 233 uttalat viss sympati för den nordiska ståndpunkten 
sådan denna företräddes av den svenske representanten prof. Engströmer.
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rättskonferensen i Bryssel 193 8 undertecknades ett tilläggsprotokoll 
till Romkonventionen, bl. a. av Danmark såsom enda nordiska land. 
Detta tilläggsprotokoll var avsett att utgöra en integrerande del av 
Romkonventionen. Emellertid kunde man ej tvinga de stater, som 
ratificerat denna sistnämnda, att även ratificera det nya tilläggs
protokollet, och redan häri låg onekligen en betydande svaghet.8

Det internationella samarbetet avskars kort därefter genom det 
andra världskrigets utbrott utan att man dessförinnan lyckats uppnå 
ett varaktigt resultat: Romkonventionen ratificerades endast av fem 
stater (Belgien, Brasilien, Guatemala, Rumänien och Spanien) och 
Brysselprotokollet allenast av två (Brasilien och Guatemala). Såsom 
skäl för att Sverige icke ratificerade konventionen anfördes, att 
dennas framtid vore ytterst osäker, då de flesta stater av olika anled
ningar ställt sig avvaktande.9 Romkonventionen har dock haft större 
betydelse än vad det ringa antalet ratificerande stater synes utvisa. 
Många länder ha nämligen i sina nationella lagstiftningar till dels 
accepterat dess grundläggande principer, varför den kan sägas i viss 
utsträckning de facto ha antagit karaktären av gällande konven
tion.* 1

8 Jfr Goedhuis, Handboek s. 339. En klar och koncis redogörelse för Bryssel- 
protokollets tillkomsthistoria lämnas i a. a. s. 324—31. Se även Riese i AfL 1936 
s. 227—51, 1937 s. 40—42 och 1938 s. 211—19, Döring i AfL 1937 s. 36—39, 
Bülow i VAE 1938 s. 475 ff., Latchford i JAL 1939 s. 147 ff. och Wilberforce
i ILQ 1947 s. 504 f.

9 SOU 1936: 54 s. 7. Anledningarna preciserades i en på s. 4 omnämnd otryckt 
utredning.

1 Jfr Oppikofer, Probleme s. 223 a och i Schweizerisches Archiv für Verkehrs
wissenschaft und Verkehrspolitik 1949 s. 108. Såsom exempel på nya lagstiftningar, 
som accepterat Romkonventionen, kunna nämnas 1942 års italienska luftfartslag
stiftning (jfr Cacopardo i AfL 1943 s. 54 f.) och 1948 års schweiziska luftfarts
lag, vilken dock principiellt uteslutit ansvarsbegränsning (se Grönfors i SvjT 
1949 s. 309).

2 Härom och för det närmast följande, se Wikander i SvJT 1946 s. 72 f. och 
1949 s. 69 f.

3 — 516884 K. Grönfors

Behovet av en modern nordisk lagstiftning icke bara på föreva
rande område utan överhuvud inom hela lufträtten har på senare 
tid framstått allt tydligare. Utredningsarbetet, som påbörjades 1944, 
resulterade till en början i ett otryckt betänkande angående den 
lagstiftning, som påkallades i anledning av Romkonventionen med 
tilläggsprotokoll.2 3 Det nordiska samarbetet återupptogs efter krigs
slutet genom ett lufträttsmöte i Stockholm 1945, varvid det mesta
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arbetet ägnades åt nyssnämnda konvention. Man ansåg emellertid, 
att utarbetandet av ett slutligt lagförslag borde uppskjutas ytter
ligare i avvaktan på huruvida de ledande luftfarande nationerna 
komme att i större utsträckning ansluta sig till konventionen i dess 
ursprungliga utformning. Vid ett nordiskt lufträttsmöte i Köpen
hamn 1946 uppgjordes dels ett memorandum angående önskvärda 
ändringar i Romkonventionen och dels ett förslag till särskild pro
visorisk lagstiftning i avvaktan på en ny internationell reglering.3

3 Wikander i SvJT 1947 s. 546 i. f. och von Scherling i NFT 194S s. 242 ff.
4 Se t. ex. den av Iuul i egenskap av ordförande i kommittén undertecknade 

rapporten i RFDA 1948 s. 282 ff., vidare notis ib. s. 419 ff.
5 Se Bolla nr 23—24 och Pépin s. 543. Jfr Riese i AfL 1937 s. 40 ff. In

gående studier över detta utkast har presterats av Bolla nr 165 ff. och Riese

s. 512 ff. —■ Internationella handelskammaren hade i sitt ovan omnämnda konven- 
tionsförslag även behandlat kollisionsfallen, se ZLR 1927—28 bilagorna s. 132 f. —■ 
Redan vid Romkonventionens tillkomst hade den svenske representanten prof. Eng- 
strömer pläderat för ett samtidigt behandlande av markskador och kollisionsskador. 
Jfr Lemoine, Responsabilité s. 96.

6 Förslaget har publicerats bl. a. i JAL 19 51 s. 98 ff. Jfr anmärkningarna hos 
Riese i RFDA 19 51 s. 144 ff. Ang. det tidigare s. k. Taorminaförslaget, avtryckt
t. ex. i JAL 19 50 s. 194 ff., se Calkins ib. s. 151 ff., Knauth ib. s. 200 ff. samt 
de starkt kritiska anmärkningarna hos Riese & Lacour, Précis de droit aérien 
(1951) s. 204 ff. Ang. åsiktsmotsättningarna mellan Förenta staterna och de euro
peiska länderna under lagstiftningsarbetet, se Iuul i UfR 1951 B s. 222 ff.

Vid den internationella luftfartskonferensen i Chicago 1944 bil
dades en ny luftfartsorganisation, International Civil Aviation Or
ganisation (ICAO), och arbetet på en revision av Romkonventionen 
påbörjades småningom av en under ICAO:s Legal Committee sor
terande sakkunnigkommitté.4 Man tänkte sig betydelsefulla änd
ringar på många punkter och även välbehövliga förtydliganden av 
vissa avsnitt av Romkonventionen. Vidare avsåg man att i den nya 
konventionen inbegripa även frågan om ansvarighet för skada vid 
kollision mellan flygplan, ett problem, som helt hållits utanför Rom
konventionen och dittills endast behandlats i ett preliminärt utkast 
av CITEJA år 1936.5 Senare släppte man emellertid denna tanke, 
och kollisionsfallen ha sålunda ånyo utbrutits till särbehandling. 
Efter flera års arbete, varunder de nordiska länderna gjorde bety
delsefulla insatser, har man enat sig om ett slutligt konventions- 
förslag, det s. k. Mexicoförslaget, vars ansvarssystem i stort över
ensstämmer med Romkonventionens.6



KAP. IL

Kring skadeståndsrättens grundbegrepp.

I skadeståndsrättsliga resonemang arbetar man sedan gammalt 
med en rad för ifrågavarande rättsområde karakteristiska begrepp, 
vilka tillmätas grundläggande betydelse för avgörandet av konkreta 
rättsfrågor. Den kanske främsta svårigheten vid användandet av 
dessa begrepp är, att de på grund av sin elasticitet och brist på preg
nans kunna få ytterst skiftande innehåll. Många tvister och miss
förstånd rörande skadeståndsrättsliga problem ha haft sin grund däri, 
att ett och samma uttryck använts i skilda betydelser. Nära 
till hands ligger också att omedvetet glida mellan olika betydelser 
av samma term. Det förefaller därför finnas ett påtagligt behov 
av att så långt möjligt söka bestämma de nyckelbegrepp, som komma 
till användning i den följande undersökningen.

Avsikten med detta kapitel är emellertid ingalunda att verkställa 
en kritisk analys av de skadeståndsrättsliga grundbegreppen. I detta 
sammanhang är det endast möjligt — och för den följande undersök
ningen också fullt tillräckligt — att kortfattat ange, i vilken mening 
dessa begrepp här komma att begagnas, och i samband härmed även 
antyda skälen för valda ståndpunkter.

I. Till en början blir det emellertid nödvändigt att förutskicka 
några anmärkningar rörande till grund för skadeståndssanktionen 
liggande ändamålssynpunkter. Visserligen skola dessa synpunkter i 
det följande granskas närmare med avseende på reglerna om trafik - 
skadeansvar1, men det synes vara ofrånkomligt att redan nu i största 
korthet skissera några drag av det allmänna läget, sådant detta nu
mera vanligen uppfattas, för att möjliggöra en bestämning av de 
skadeståndsrättsliga grundbegreppen. Dessa böra nämligen formas

1 Se nedan s. 77 ff. Här må göras en allmän hänvisning till denna framställning 
med där anf. litt.
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med utgångspunkt i de rättspolitiska ändamål, som kunna anses 
uppbära ifrågavarande rättsinstitut.

Den synnerligen livliga nordiska debatten i dessa frågor har kret
sat kring begreppen prevention och reparation. Skadeståndet säges 
ha ett reparativt syfte, vilket antas bli förverkligat ej blott därige
nom, att ersättning utgår i det enskilda fallet, utan även — och 
kanske framför allt — genom att reglerna om rätt till ersättning 
bidra till att skapa en känsla av trygghet i samhället. Det skydd för 
vissa »intressen», som härigenom åstadkommes, höjer den »rättsliga 
kvalitén» hos desamma, och skadeståndet utgör därför en del av 
det sanktionsmaskineri, som producerar systemet av rättigheter. För 
full effektivitet måste dock givetvis fordras, att skadegörare regel
mässigt äro solventa för vederbörande ersättningsbelopp. Nu torde 
det vara uppenbart, att så ingalunda kan antas vara fallet. Man 
står här inför en av de omständigheter, vilka medföra att man en
dast med största osäkerhet kan gissa sig till den faktiska intensiteten 
i skadeståndssanktionens reparativa verkan.

Den nyss omtalade rättighetsuppbyggande effekten kan åstadkom
mas även därigenom, att skadors uppkomst förebygges. Detta skade
ståndets preventiva ändamål har tilldragit sig ökat intresse, och 
numera synes man vara benägen att häri se det dominerande rätts
politiska motivet. Då skadestånd utdömes »på grund av culpa», kan 
detta tänkas ha preventiv betydelse genom att verka avskräckande 
och därmed skärpa den allmänna aktsamheten, vidare uppmuntrande 
till vidtagandet av särskilda skadeförebyggande åtgärder och slut
ligen moralbildande (dvs. frammana vissa vanemässiga handlings
mönster, vilka anses socialt önskvärda). I synnerhet beträffande in
tensiteten i den moralbildande effekten måste dock råda stor tvekan. 
Visserligen innebär en dom på culpaansvar, att ett visst handlings
sätt prickas såsom socialt förkastligt, men själva skadeståndssank- 
tionen har icke utformats med en moralbildande funktion för ögo
nen. Av flera skäl torde det ej heller vara möjligt att i nämnvärd 
grad öka den moralbildande effekten genom att i större utsträck
ning anpassa ersättningens storlek efter culpans grovlek.2

I de fall åter, där ersättningsskyldighet ådömes »oberoende av 
culpa», måste skadeståndets prevenerande effekt åtminstone delvis 
antas bli förverkligad på annat sätt. Någon moralbildande funktion

Se härom särskilt Ekelöf s. 102 ff.
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är i varje fall ej avsedd. Utdömandet av skadestånd innebär inga
lunda —■ eller är åtminstone vanligen ej menat såsom — en samhälle
lig prickning av ett visst handlingssätt. Däremot antas ofta den rent 
avskräckande effekten vara kraftigare därigenom, att skadestånds- 
skyldighetens vidgande utöver de såsom culpösa stämplade fallen 
tvingar till om möjligt ytterligare höjd aktsamhetsstandard och ett 
maximum av skadeförebyggande åtgärder i syfte att nedbringa 
skadefrekvensen.

Förutom att man alltså även här lägger utomordentlig vikt vid 
det preventiva ändamålet, inför man andra synpunkter i diskus
sionen, särskilt vad beträffar s. k. farliga verksamheter. Sålunda 
framhäves, att culparekvisitet i nu avsedda skadesituationer på grund 
av bevissvårigheter måste bli ineffektivt liksom att culpabedöm- 
ningen på grund av de tekniska sammanhangen är särskilt kompli
cerad, varav ett resultat torde bli höjda processkostnader och ökad 
arbetsbörda för domstolarna. Vidare påpekas, att riskerna genom 
att samlas på så få händer som möjligt bli lättare beräkneliga, varför 
företagarna kunna kalkylera med skadeståndskraven såsom drift
kostnader. Därigenom utnyttjas också verksamheternas särskilda eko
nomiska bärkraft. Förutom sådana försäkringsliknande övervägan
den förekomma i ökad utsträckning försök att lösa skadeståndspro- 
blem med försäkringsinstitutets hjälp. Avsikten härmed är bl. a. 
att fördela skadeståndsbördan genom att förvandla densamma till en 
jämn och för varje enskild skadegörare eller skadelidande överkom
lig kostnad. Med detta tillvägagångssätt avlägsnar man den otrygg
het mot ersättningskrav på skadegörarsidan, som eljest utgör priset 
för skadeståndssanktionens trygghetsbefordrande inverkan på pre
sumtiva skadelidande, och samtidigt effektiviserar man den repara- 
tiva funktionen.

Redan av dessa ytterst kortfattade anmärkningar torde framgå, 
att de till grund för skadeståndssanktionen liggande ändamålssyn- 
punkterna ingalunda äro enhetliga och ej heller besitta samma styrka 
i samtliga typer av skadefall. Tvärtom synes det rättspolitiska mo
tivläget, såsom i det följande närmare skall visas3, undergå betydelse
fulla förskjutningar från typfall till typfall. Detta förhållande torde 
icke kunna undgå att återverka på de skadeståndsrättsliga begrep
pens uppbyggnad. Ett klarläggande härav skulle emellertid kräva en 
rättspolitisk detaljanalys, som ginge långt utöver ramen för denna

Se särskilt nedan s. 112—22.
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avhandling. De följande begreppsbestämningarna kunna därför en
dast betraktas såsom arbetshypoteser.

II. Oenigheten i den skadeståndsrättsliga diskussionen tar sin bör
jan redan i och med fastställandet av innebörden i begreppet skada. 
Man har nämligen fattat detta i de mest varierande betydelser. Sär
skilt anmärkningsvärd är en tendens i nyare doktrin att söka arbeta 
fram ett skarpt konturerat skadebegrepp, med vars hjälp man vill 
entydigt lösa samtliga problem rörande skadeståndets storlek. Där
vid har man särskilt i tysk rättsvetenskap uppställt ett flertal teo
rier om s. k. abstrakt skadeståndsberäkning, vilka måhända bäst 
låta sig sammanfattas under benämningen differensteoriernad Ut
märkande för dessa är, att skadeståndsberäkningen grundas på en 
jämförelse mellan den skadelidandes faktiska förmögenhetsläge, in
beräknat skadan, och hans tänkta (hypotetiska) förmögenhetsläge, 
bortsett från skadan. Hur denna jämförelse närmare bestämt skall 
gå till, beskrives dock på skilda sätt. Strahl, som mest ingående 
utvecklat en variant av differensteorierna i svensk rättslitteratur, 
uttrycker saken sålunda: »För att skada skall föreligga, skall det 
händelseförlopp, som till utgångspunkt har den skadande händelsen, 
utvisa sämre ekonomiskt resultat för den skadelidande än det hän
delseförlopp, som skulle ha utvecklat sig, ifall den skadande händel
sen ej inträffat, och skadans storlek är lika med skillnaden i ekono
misk verkan mellan dessa båda händelseförlopp.»4 5 * * Ur en jämförelse 
enligt denna eller liknande metoder anses ofta i och med fastställan
det av differensen mellan de båda beräkningarna klart framgå, hur 
stor skadan är och därmed hur stor ersättning som skall utdömas 
i varje särskilt fall. Skadeståndets storlek bestämmes alltså med mate
matisk precision.8

4 Termen abstrakt skadeståndsberäkning, i och för sig tämligen intetsägande, 
användes nämligen även i andra betydelser: såsom beteckning på en i lag (t. ex. 
järnvägstrafikstadgan) eller avtal (t. ex. vitesklausul) på förhand fixerad skade
ersättning (»normalersättning» e. d.), en skadeberäkning med hänsyn till en varas 
marknadspris (till skillnad från »konkret» skadeberäkning på grundval av verk
ställt täckningsköp) osv.

5 Strahl, Uppsatser s. 168, se vidare s. 172 f., 177 ff. Jfr samme förf:s arbete
Om rekvisiten skada och vinning vid förmögenhetsbrotten (1948) s. 7 ff. En lik
nande metod framställes av Bergendal, Ersättningsskyldighet s. 1 ff.

8 Motsvarande tankegångar ha gjort sig gällande på vinstlärans område, se 
Hellner s. 37 f., 119 f.
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I sin mest tillspetsade utformning förefaller emellertid denna me
tod vara behäftad med avgörande svagheter. Tanken att skadan på 
en gång måste utgöra förutsättning för skadeståndsskyldighet och 
måttet på ersättningens storlek — eller, som man även kan ut
trycka förhållandet, samtidigt tjänstgöra såsom grund och omfång 
för ersättningsskyldigheten7 — bottnar i föreställningen, att det 
råder en begreppsligt nödvändig identitet mellan skadan och ersätt
ningens storlek.8 Med en sådan konstruktion anknyter man emeller
tid till ett skadebegrepp, som knappast kan sägas ha något att skaffa 
med det, som domstolarna i praktiken betjäna sig av. Redan på 
ett tidigt stadium av diskussionen har också gentemot differensteo
rierna invänts, att domaren ingalunda företar en dubbel invente
ring av den skadelidandes hela förmögenhet eller ens vissa delar 
därav — en metod, som i själva verket måste bli alltför omständlig 

■—■ utan i stället inskränker sig till att ta sikte på den faktiska skade
görelsen i varje särskilt fall.9 Vidare kan man icke med differens
teoriernas hjälp komma tillrätta med de långt ifrån sällsynta fall, 
då skadan icke är av »ekonomisk» art och sålunda ej låter sig in
ordnas i en förmögenhetsförteckning.1 Numera torde man vanligen 
ej heller avse att restlöst söka genomföra ifrågavarande metod för 
skadevärdering.

7 Se ang. motsvarande problemställning på vinstlärans område a. a. s. 187 ff.
8 Jfr t. ex. Sjögren s. 144, 156 och 180.
8 Så redan t. ex. Mauczka, Der Rechtsgrund des Schadenersatzes (1904) s. 31. 

Jfr bl. a. Strahl, Uppsatser s. 167.
1 Jfr Strahl, Skadeståndsutredning s. 3 8. Skarp kritik gentemot differens- 

teorierna har i modern tysk doktrin framförts av bl. a. Neuner i ACP 133 (1931) 
s. 277 ff. Neuners försök att bygga upp ett objektivt, från varje subjektsrelation 
fristående skadebegrepp förefaller emellertid förfelat. Så länge man i princip upp
rätthåller kravet på att fulla skadan (»quod interest») skall ersättas, utgör skadans 
relation till ett bestämt subjekt ett väsentligt moment vid skadevärderingen (så har 
exempelvis ett och samma varulager olika värde för en grossist och en detaljist). 
Neuners lära har bemötts av bl. a. Reinhardt, Der Ersatz des Drittschadens 
(1933) s. 39 ff.

Om man skalar bort de här kritiserade » aprioristiska elementen» i 
differensteorierna, kunna emellertid dessa teorier utan tvivel vara av 
det största värde därigenom, att de ge anvisning på vissa grova rikt
linjer för skadevärderingen. Särskilt klart framträder nödvändig
heten av detta hjälpmedel vid s. k. allmän förmögenhetsskada. I 
vissa andra fall åter, t. ex. vid okomplicerad sakskada, torde ersätt-
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ningens omfång i praktiken bestämmas med användande av enklare 
tankeschemata. I samtliga fall synes det dock vara ändamålsenligast 
att såsom utgångspunkt välja det dagliga livets skadebegrepp och 
sålunda bestämma termen skada såsom en viss, för den skadelidande 
ofördelaktig effekt.~ Denna effekt, som naturligen kan uppträda i 
en svåröverskådlig mängd skilda former2 3 4, kan benämnas realskada*. 
Av detta skadebegrepp kan man givetvis ingalunda sluta sig till er
sättningsskyldighetens omfång. Detta kan tvärtom endast faststäl
las genom en av domaren på grundval av förebragt bevismaterial5 
företagen uppskattning av exempelvis en saks bruksvärde, repara
tionskostnader, en uppkommen värdeminskning, en lämplig gott- 
görelse för sveda och värk osv. Därvid kan även befinnas, att vissa 
skadeverkningar icke föranleda någon som helst ersättning enligt 
gällande regelsystem.

2 Samma mening bl. a. Karlgren s. 139 f. och Ussing, Erstatningsret s. 169 f. 
Denna preliminära bestämning synes icke kunna drabbas av invändningen, att 
skadebegreppet förutsätter skadeståndsrätten, annat än såtillvida, att en del effekter 
förutsätta upprätthållandet av en rättsordning överhuvud. I svensk doktrin har 
nämnda invändning rests av Lundstedt, se särskilt Obligationsbegreppet II: 1 
s. 207 f., Culparegeln s. 116 ff. och Strikt ansvar II: 1 s. 309 ff.

3 Se för några exempel på olika former av sådan effekt framställningen hos 
Hagströmer, Efterlämnade föreläsningsanteckningar i svensk straffrätt (1912) 
s. 14 ff. Hit höra även sådana för den skadelidande ofördelaktiga effekter, som upp
komma genom fixering av ett fareläge. Se därom Hult i Festskrift till Engströmer 
s. 83 ff., jfr SOU 1951:27 s. 651.

4 Astrup Hoel, Risiko s. 110. Andra förf, tala om »konkret» eller »fysisk 
skada» (t. ex. Stang, Erstatningsansvar s. 286), »skada i naturlig mening» (Sjö
gren s. 168) osv.

5 Kan full bevisning om skadans storlek icke alls eller endast med svårighet 
föras, äger domaren uppskatta skadan till skäligt belopp (rättegångsbalken 3 5 kap.
5 V’

Astrup Hoel, Risiko s. 113. Bl. a. i bilmål måste härvid skadevärderingen ej 
sällan redovisas i ett betydande antal delposter. Det har t. o. m. hänt, att överrätten 
sett sig nödsakad att korrigera rena felräkningar i en överklagad dom, se ur praxis 
NJA 1937 B 67 och 868.

7 Begreppet skada är följaktligen ytterst heterogent till sin karaktär ej blott då 
det användes såsom beteckning på olika former av för den skadelidande ofördelak-

Resultatet av uppskattningen, vilket kan anges såsom den vär
derade skadan6, kan skifta även för en och samma skada, beroende 
på vilken tids och vilken orts priser, som läggas till grund för skade- 
värderingen, använda beräkningsmetoder och många andra fakto
rer.7 Om skadeståndssanktionen skall kunna fylla en reparativ funk-



41

tion måste dock krävas bl. a., att skadevärderingarna icke utfalla 
alltför ojämnt. En garanti för att så icke skall ske ligger däri, att 
uppskattningen måste ske med hjälp av vissa allmänt accepterade 
regler, vilka till största delen utformats av praxis och doktrin.

I den följande framställningen skall det stora och invecklade pro
blemkomplexet angående fastställandet av skadans omfång och er
sättningens storlek lämnas åsido. Det synes därför vara tillfyllest att 
stanna vid den preliminära bestämningen av skada såsom realskada. 
Till undvikande av upprepningar kommer sålunda att i de fortsatta 
skadeståndsrättsliga resonemangen underförstås, att skada i mening 
av en viss, för den skadelidande ofördelaktig effekt föreligger.

III. Som det centrala elementet i skadeståndsrättens traditionellt 
såsom grundläggande uppfattade s. k. culparegel framstår culpa- 
rekvisitet, dvs. kravet på vårdslöshet i juridisk-teknisk mening.* * * 8 
Vanligen karakteriseras detta rekvisit såsom subjektivt. Därvid har 
man från straffrättens allmänna del lånat metoden att fördela re- 
kvisiten mellan en subjektiv och en objektiv sida. Såväl culpabegrep- 
pet som det grundläggande dolusbegreppet hänföras till den sub
jektiva sidan och sägas avse en viss psykisk inriktning hos gärnings
mannen. Detta dogmatiska schema har därefter överförts till skade
ståndsrättens område utan hänsyn till att förhållandena där äro 
väsentligen annorlunda beskaffade. Inom skadeståndsrätten är det 
culpabegreppet, som tilldrar sig det huvudsakliga intresset. Och en 
närmare bestämning av detta begrepp kan ske blott med särskild 
hänsyn tagen till dess funktion att i egenskap av rättsfaktum utlösa 
icke straffansvar utan skadeståndsansvar såsom rättsföljd och där
med förverkliga vissa speciella rättspolitiska målsättningar. Det

tiga effekter utan även i betydelsen av mått på ersättningens omfång. På liknande
sätt förhåller det sig med dess motsvarighet på vinstlärans område, nämligen vinst
begreppet. Se därom Hellner s. 150 ff. och Grönfors i FJFT 1950 s. 233 ff.

8 Den nutida användningen av det latinska begreppet culpa anknyter sålunda 
icke till motsvarande romerskrättsliga term. I den äldsta romerska rätten synes 
uttrycket culpa ha haft religiös innebörd och varit liktydigt med »objektiv orätt» 
(injuria), varefter det småningom fått en tydlig subjektiv färgning och övergått 
till att beteckna ett moraliskt skuldomdöme. Se Hägerström, Der römische Obliga
tionsbegriff II (1941) s. 90 ff., särskilt s. 92 not 3. Jfr Kunkel i SZ 49 (1929) 
s. 15 8 ff. — I denna framställning användas termerna vårdslöshet, oaktsamhet, vål
lande etc. såsom synonymer till culpa i modern mening.
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straffrättsliga betraktelsesättet kan därför icke oförändrat appliceras 
på skadeståndsrätten.9

Emellertid torde indelningen i objektiva och subjektiva rekvisit 
ingalunda vara en så grundläggande och klart utmejslad distinktion, 
som äldre doktrin velat göra gällande. Sålunda är det obestridligt, att 
ett och samma rekvisit ofta kan uttryckas genom angivande av 
antingen objektiva eller subjektiva kriterier och alltså valfritt för
läggas till den subjektiva eller den objektiva sidan. Skillnaden blir i 
sådant fall av rättsteknisk art. I och med att föreställningen om 
distinktionens orubblighet och förankring i »sakens natur» på detta 
sätt avlivats, har det blivit möjligt att anlägga en mera obunden 
syn på ifrågavarande problem. I nyare skadeståndsrättslig litteratur 
hävdas också, att culparekvisitet i själva verket väsentligen bör be
traktas som ett objektivt rekvisit.* 1 Med detta uttryckssätt avses att 
fastslå, att man icke tar sikte på den individuelle gärningsmannens 
psykiska inriktning utan på vissa objektiva kriterier.

8 Jfr Strahl, Skadeståndsutredning s. 125 f. och Om påföljder förbrott (1949) 
s. 23 5 f., där skillnaden mellan straffrättens och skadeståndsrättens culpabegrepp 
starkt understrykes. Av nämnda skillnad följer bl. a., att den i rättegångsbalken 
29 kap. 6 § andra p. givna omröstningsregeln ej alltid är användbar.

1 Se t. ex. Ekström s. 861, Ussing, Erstatningsret s. 21 och Retstridighed s. 57, 
B. C. Carlson i FJFT 1938 s. 468 ff. och Ek s. 128. Lundstedts begrepp »culpa 
i min version» (Strikt ansvar II: 1 s. 3 ff.) synes vara uttryck för en liknande tanke 
(se särskilt a. a. s. 36—3 8). I amerikansk doktrin har präglats följande slagord, 
som är nära besläktat med principen om culpans objektivitet: »Negligence is con
duct, and not a state of mind.» Se Prosser s. 175 i. f. och Salmond s. 428; jfr 
framställningen hos Kessler, Die Fahrlässigkeit im nordamerikanischen Delikts
recht (1932) s. 139 ff. — För en starkt subjektiv culpabedömning uttalar sig där
emot t. ex. 0VERGAARD S. 96 ff.

2 Jfr i svensk doktrin exempelvis Karlgren s. 65. —• Här och i det följande 
bortses från de särskilda förhållandena vid barns skadeståndsskyldighet.

Hur detta närmare besett skall gå till, beskrives på ett flertal olika 
sätt. Vanligast är kanske, att culpa anges såsom avvikelse från den 
aktsamhet, som skulle ha iakttagits av en tänkt normalmänniska, 
alltsedan den romerska rättens glansdagar gärna betecknad såsom 
en »bonus paterfamilias».2 Även om man försöker karakterisera 
denna normalmänniska med den modernare formeln »socialt an
svarsmedveten och omsorgsfull person» e. d., är det ofrånkomligt, 
att den använda metoden knappast förmår skänka någon egentlig 
ledning vid avgörandet av konkreta skadefall. Dels erbjuder själva 
jämförelseoperationen utomordentliga svårigheter och dels kan den
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tänkta normalmänniskan representera en mängd olika grader av 
aktsamhet alltifrån det mått, som faktiskt iakttas av människor i 
allmänhet, till den särskilt högt uppdrivna försiktighet, som domsto
len kan anse erforderlig. Vissa författare avlägsna också den sub
jektiva överbyggnaden och beskriva culpa såsom en oöverensstäm
melse med den allmänna aktsamhet, som ur samhälleliga synpunkter 
kräves i vederbörande typsituation.* 3 Den tyska civillagboken upp
ställer en liknande definition: »Fahrlässig handelt, wer die im Ver
kehr erforderliche Sorgfalt äusser acht lässt» (BGB § 276). Visser
ligen erbjuder denna metod fördelen att utan omsvep ta sikte på 
realiteterna bakom »bonus paterfamilias»-konstruktionen, men for
meln är dock fortfarande så allmänt hållen, att den knappast kan 
sägas uttrycka mera än denna konstruktion. Betecknande är, att 
man i kommentarer till BGB:s definition ofta nog anknyter just till 
»bonus paterfamilias»-konstruktionen.

8 Jfr N. H. Bache i TfR 1928 s. 294 ff. och UfR 1934 B s. 108 samt Lund-
stedt, Strikt ansvar II: 1 s. 23 ff.

4 FJFT 1939 s. 114 f. och Skadeståndsutredning s. 126 f. Jfr samme förf, i 
Minnesskrift II s. 902 f.

° Se ur svensk praxis NJA 1926 A 418, 1934 A 278 och 193 5 A 152 (alla ang. 
fartygssammanstötning) samt NJA 1942 A 188 (bil; JustR Sandström). Kritisk 
mot en sådan metod ställer sig exempelvis Brodmann i ACP 99 (1906) s. 39 5 ff.

I svensk rättslitteratur har Strahl4 hävdat ytterligare en variant 
av det objektiva culpabegreppet. Med utgångspunkt i bilskademålen 
påpekar han, att domstolarna i åtskilliga skadefall ingalunda fråga 
efter den iakttagna aktsamhetsgraden eller en normalmänniskas tro
liga handlingssätt utan direkt pröva, huruvida den företagna skade- 
utlösande åtgärden varit ur tekniska eller liknande synpunkter rik
tig. Att så verkligen i stor utsträckning är förhållandet synes ej 
sällan framgå av domsmotiveringarna.5 Den bilförare, som i halt 
väglag tryckt bromspedalen i botten för att stanna sitt fordon, lär 
knappast kunna övertyga en domstol om att han ej förfarit oakt- 
samt: hans åtgärd var icke den rätta under förhandenvarande om
ständigheter. På liknande sätt förhåller det sig ofta i andra skade
ståndsmål. Genom att särskilt utpeka felaktiga åtgärder kunna dom
stolarna för övrigt bidra till att frammana önskvärda beteende
mönster. Den nu refererade uppfattningen av culparekvisitet och 
dess funktion synes ha träffat något utomordentligt väsentligt.

Ingen av de nu antydda objektiva teorierna avser att förneka,
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att även betydande subjektiva moment ingå i culpabegreppet. Så
lunda måste alltid den del av culpabegreppet, som brukar betecknas 
med termen imputabilitet6, anses vara en i högsta grad subjek
tiv beståndsdel; problemen angående tillräknelighet i sådan me
ning falla dock utom ramen för denna framställning. Även på im- 
putationssidan återfinner man klart subjektiva moment. Till en bör
jan märkes den livligt omstridda frågan, i vad mån man vid bedö
mandet av en skadegörares handlingssätt även skall ta hänsyn till 
hans individuella underlägsenhet i förhållande till genomsnittet.7 
Ett subjektivt inslag i culparekvisitet representerar vidare den om
vända frågeställningen om betydelsen av gärningsmannens indi
viduella överlägsenhet i förhållande till genomsnittet, vilken emel
lertid icke synes ha vållat någon större oenighet i rättsvetenskapen 
eller rättstillämpningen, därför att det ur rättspolitiska synpunkter 
måste anses olämpligt att icke kräva utnyttjande av tillgängliga 
specialkunskaper.8 Slutligen representerar frågan om verkan av fak
tisk villfarelse resp, rättsvillfarelse ytterligare ett subjektivt moment 
i culpabegreppet. Hur nämnda problem än lösas, angå de samtliga 
dock enbart smärre korrigeringar i vissa icke alltför vanliga undan
tagsfall, från vilka kan bortses i det följande. Den grundläggande 
objektiva principen för avgörandet av imputationsfrågan kvarstår 
alltså orubbad.

Med avseende på bevisningen har man inom såväl straffrätten9 
som skadeståndsrätten* 1 framhållit, att culpabegreppet visserligen av
ser en viss psykisk inriktning hos gärningsmannen men att blotta 
förefintligheten av vissa yttre fakta ofta anses såsom tillräckligt 
bevis för att nämnda psykiska inriktning faktiskt föreligger. Att 
blotta konstaterandet av vissa yttre omständigheter sålunda räcker, 
är en iakttagelse, som knappast torde kunna vederläggas; tvärtom 
bestyrkes den ej sällan av tillgängliga domsmotiveringar.2 För skade-

8 Om termerna imputabilitet och imputation, se t. ex. Karlgren s. 62 f., jfr 
dock Alexanderson i SvJT 1944 s. 534.

1 Se därom exempelvis Ussing, Erstatningsret s. 74 ff. och i TfR 1944 s. 153 f. 
samt N. Beckman, Barns skadeståndsskyldighet (1950) s. 21 f. Jfr rättsfallen NJA 
1930 s. 5, 1943 s. 515 och 1949 C 68 8 (samtliga ang. betydelsen av bristande mi
litär utbildning).

8 Jfr t. ex. Ussing, Erstatningsret s. 72 f.
e Se t. ex. Guldberg i SvJT 1948 s. 89 och Thornstedt s. 14.
1 Jfr Ussing, Erstatningsret s. 201 f.
2 Se ur senaste straffrättspraxis NJA 1930 s. 1.
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ståndsrättens del3 synes det emellertid icke motiverat att skyla iakt
tagelsen, att vissa objektiva kriterier synas vara tillräckliga för att 
utlösa skadeståndsansvar, med hjälp av konstruktionen, att dessa 
yttre omständigheter skola uppfattas såsom bevis för ett visst psy
kiskt läge hos skadegöraren. Ej heller denna metod att subjektivera 
culpabegreppet torde vara ändamålsenlig.

3 I fråga om straffrätten kan problemet däremot tänkas ligga annorlunda till, 
bl. a. på grund av det psykologiskt betydelsefulla rättsstatliga kravet på subjektiv 
täckning av gärningsinnehållet.

De objektiva culpateorierna förefalla alltså ha det bästa fog för 
sig, varvid särskilt beträffande trafikskadesituationer bestämningen 
av culpabegreppet såsom varje avvikelse från det ur tekniska eller 
liknande synpunkter riktiga handlingsmönstret förtjänar uppmärk
samhet. Denna bestämning av culpabegreppet lider dock i likhet 
med övriga antydda definitionsförsök av den grundläggande svag
heten att vara alltför generellt avfattad. Den kan väl fylla den vik
tiga funktionen som pedagogiskt rättvisande sammanfattning och 
allmänt riktmärke men förmår däremot icke ge verklig ledning vid 
culpabedömningen i varje enskilt skadefall. För att kunna göra 
tjänst även i sistnämnda hänseende måste culpabegreppet differen
tieras och konkretiseras. Detta kan ske endast genom att man för 
varje särskilt livsområde och för varje särskild typ av skadegörelse 
undersöker, vilka åtgärder som anses felaktiga och därmed också 
culpösa. Genom en sådan kartläggning kan man småningom staka 
ut åtminstone en del av gränsen mellan culpösa och icke-culpösa 
handlingar och lägga det sålunda erhållna resultatet till grund för 
nya avgöranden beträffande likartade typfall. Att de konkreta hand
lingssätten sålunda utgöra culparekvisitets kärna sammanhänger där
med, att culparegeln måste antas utöva sin betydelsefulla preventiva 
effekt just genom att vissa handlingssätt stämplas såsom culpösa och 
därmed socialt förkastliga. När det vid den fortsatta undersök
ningen blir fråga om att belysa innebörden av culparekvisitet på 
trafikskadeansvarets område, kommer undersökningen följaktligen 
att inriktas på en analys av de i vederbörande skadesituationer upp
trädande handlings former, vilka av domstolarna kvalificeras såsom 
culpösa; dessa handlingsformer benämnas i det följande culpafor- 
merna. Endast med en sådan metod är det möjligt att förläna ett 
gripbart innehåll åt det eljest alltför vaga kravet på vårdslöshet.

Särskilt i fransk doktrin brukar till grund för framställningarna
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av culpabegreppet läggas distinktionen: culpa såsom brott mot viss 
i lag eller författning uttryckligen angiven föreskrift — culpa 
såsom brott mot vissa allmänna, icke kodifierade och preciserade 
regler om varsamhetsplikt.* * * 4 Det är också en träffande iakttagelse, 
att culpabegreppet i den första gruppen av fall får en alldeles sär
skild och mera lättåtkomlig innebörd. Såsom exempel kan man 
nämna vägtrafikförordningens olika bestämmelser om vad bilister 
skola iaktta.5 Blotta försummelsen att följa de däri fastslagna hand- 
lingsmönstren uppfattas regelmässigt — men icke under alla om
ständigheter — såsom vårdslöshet i juridisk mening. På liknande sätt 
förhåller det sig vanligen med brott mot särskilda i avtal angivna 
förpliktelser. I övriga fall är rättstillämpningen däremot i brist på 
uttryckliga föreskrifter hänvisad till att utforma de önskvärda 
handlingsmönstren så att säga på fri hand. Någon artskillnad mellan 
dessa två former av culpa kan dock icke sägas föreligga utan blott en 
av förhållandena påkallad olikhet i tillvägagångssättet vid culpabe- 
dömningen.

Se t. ex. Savatier I nr 6 (vars fyrdelning är en variant av den i texten om
talade tvådelningen), Mazeaud I nr 103—2 samt Rabut, De la notion de faute
(1949) nr 49 ff., 103. Se beträffande motsvarande tankegångar i anglo-amerikansk
rättslitteratur Prosser s. 264 ff. Jfr BGB § 823 andra st.

5 Jfr bl. a. Winroth s. 188 i. f., Karlgren s. 65 och 101 samt i utländsk 
doktrin exempelvis Rabut, a. a. nr 70. På liknande sätt säges i engelsk rätt brott 
mot vägtrafikreglerna utgöra prima facie-bevis för »negligence», se t. ex. fram
ställningen hos Charlesworth s. 75 ff. •— Redan i äldre doktrin poängteras de 
särskilda föreskrifternas betydelse för culpabedömningen, se exempelvis Chydenius 
i FJFT 1903 s. 439. Ang. motsvarande förhållanden på straffrättens område, se 
särskilt Thornstedt s. 60 f.

Ang. tredelningen i 1734 års lag, se Förslag till allmän civillag (1826), mo
tiver s. 171 f. Såsom framgår av vad nyss sagts i texten, avses i detta arbete med 
termen culpaformer ingalunda en gradering av culpans grovlek.

Sedan gammalt har man sökt särskilja olika grader av vårdslöshet.6 
Vanligast är tredelningen grov vårdslöshet (culpa lata), »normal» 
vårdslöshet (culpa levis) och lindrig vårdslöshet (culpa levissima). 
Denna indelning saknar emellertid -— bortsett från vissa särfall, 
vilka ej behandlas i detta arbete, exempelvis försäkringsavtalslagen 
25 § och jämkning i medverkanssituationer, i vilket senare fall cul- 
pans intensitet dock uppskattas mera obestämt — i stort sett prak
tisk betydelse, emedan principiellt varje form av culpa är tillräcklig 
för att utlösa skadeståndsansvar (med undantag för vissa ganska 
sällsynta situationer, där kvalificerat uppsåt fordras för skadestånds-
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skyldighet, t. ex. chikanerande rättsutövning). Vad den övre grän
sen gentemot uppsåt (dolus) beträffar gäller dessutom, att skade- 
ståndsrättslig culpa även innefattar dolus; man kan även uttrycka 
förhållandet så, att den uppsåtlige skadegöraren a fortiori svarar för 
konsekvenserna av sitt uppträdande. I fråga om culpabegreppets 
undergräns gäller såsom huvudregel, att även en aldrig så lindrig 
culpa är tillräcklig för att ådra någon skadeståndsansvar i full ut
sträckning7 (en annan sak är, att culpans grovlek i praktiken mer 
eller mindre omedvetet kan påverka domarens avgörande av skade- 
ståndsfrågan eller skadevärderingen). Gränsen mellan sanktionsbe- 
lagda och sanktionsfria handlingar på culparegelns område överens
stämmer sålunda i princip med gränsen mellan culpa och casus, mel
lan vårdslöshet och den rena olyckshändelsen. Det förekommer emel
lertid någon gång, att domstolarna konstatera ringa vårdslöshet men 
samtidigt förklara denna på grund av sin lindriga art och omstän
digheterna i övrigt icke vara av beskaffenhet att medföra ansvar.8 
Svensk rätt kan sålunda sägas erkänna ansvarsfrihet för culpa 
levissima, men denna rättsfigur förekommer blott i utpräglade un
dantagsfall. Det låter sig därför icke konstateras ett verkligt behov 
av en närmare bestämd skiljelinje mellan normal vårdslöshet och 
lindrig vårdslöshet.

7 Detta torde överensstämma med de flesta utländska rättssystems inställning 
(jfr den romerskrättsliga maximen: »In lege Aquilia et culpa levissima venit»). Se 
för fransk doktrin sålunda Mazeaud III nr 23 64. Motsatt ståndpunkt intar t. ex. 
schweizisk rätt (OR art. 43), som gör ersättningens storlek principiellt beroende 
av bl. a. culpans grovlek. En liknande ståndpunkt har i nordisk doktrin intagits av 
Platou i TfR 1897 s. 257 ff. Ang. frågan om jämkning av ersättningens storlek 
med hänsyn till graden av vållande, se särskilt Ussinc, Erstatningsnedsættelse samt 
NJMF 1948 s. 172 ff.

8 Se ur praxis på trafikskadornas område NJA 1940 B 981. Jfr NJA 1936 s. 374 
samt nedan s. 215 not 7. En genomgång av praxis ger dock vid handen, att domar 
av denna art äro ytterst sällsynta. I vissa avgöranden förekomma culpa levissima- 
liknande formuleringar, vilka dock icke synas åsyfta culpa levissima utan casus. Se 
t. ex. HD:s dom i målet NJA 1950 s. 3 51. Stor försiktighet är därför påkallad vid 
tolkningen av domsmotiveringar av åsyftad typ. — Beträffande straffansvar i mot
svarande tillfällen, se strafflagen 5 kap. 12 § första st. samt ur praxis rörande 
trafikskadesituationer NJA 1939 B 261 (JustR Alexanderson).

Det huvudsakliga intresset knyter sig alltså till fastställandet av 
den nyss omtalade gränsen mellan culpa och casus. Därvid bör 
observeras, att denna gräns är ytterst elastisk och underkastad stän
diga och snabba förändringar. Sålunda når man en utvidgning av
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culpaansvaret genom att présumera culpa. Denna teknik står i strid 
med den klassiska culparegeln, enligt vilken det åligger den skade
lidande att bevisa skadegörarens vårdslöshet. Vidare kan man i nyare 
praxis märka en stark tendens att skärpa de påfordrade aktsamhets- 
normerna på olika områden. I sådana fall, där denna skärpning når 
en orimlig intensitet, glider man över i fingerad culpa och befinner 
sig därmed utanför den traditionella culparegelns område. Någon 
gång har man inom doktrinen t. o. m. övervägt möjligheten att 
beteckna varje skadeutlösande handling såsom i sig culpös.9 Med en 
sådan begreppsbestämning — vilken emellertid, såsom torde framgå 
av det föregående, ingalunda är aktuell för svensk rätts del — har 
givetvis culparekvisitet helt förlorat självständig betydelse och en
dast blivit en täckmantel för införandet av s. k. strikt skadestånds
ansvar.

IV. Utmärkande för culpaansvaret är tydligen, att bevisad culpa 
utgör en förutsättning för ersättningsskyldighetens inträde. Termen 
strikt ansvar, som efter engelsk förebild (strict liability) lanserats 
av Lundstedt och fullständigt slagit igenom i svensk doktrin, avser 
däremot att täcka en ansvarstyp, som utmärker sig icke genom en 
viss positiv egenskap utan genom avsaknaden av ett visst känne
märke, nämligen bevisad culpa i rättsfaktumkomplexet. Det strikta 
ansvaret bör sålunda närmast karakteriseras såsom en negativ grupp
bildning. En sådan kan av naturliga skäl aldrig bli så enhetlig som 
en grupp, för vilken en bestämd positiv egenskap är gemensam.1 Det 
strikta ansvaret uppvisar också inom sig en serie varianter av olika 
schatteringar. Ur denna synpunkt vore det måhända mera rättvi
sande att icke begagna uttrycket strikt ansvar, som onekligen kan ge 
intryck av att utpeka en enhetlig kategori, utan i stället tala om 
olika former av utöver culparegeln skärpt ansvar.

I den mån man vill uppställa ett förslag till strukturindelning av
8 Se t. ex. Ripert, Le régime démocratique et le droit civil moderne (2. éd. 

1948) nr 180 (s. 33 5). Bakgrunden till sådana uttalanden från franska juristers 
sida torde vara den franska rättens hårda bundenhet vid Code civil, som undan
tagslöst genomför culpaprincipen. Detta utgångsläge har lett till djärva konstruk
tioner för att möjliggöra fullt strikt ansvar i de situationer, där sådant ansvar an
setts önskvärt, jfr nedan s. 69 f. — Brodmann i ACP 99 (1906) s. 351 anser, att 
en bokstavstolkning av den ovan i texten cit. formeln i BGB § 276 på liknande 
sätt skulle föra till ett nära nog fullt strikt ansvar.

1 Jfr Bienenfeld s. 94.
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det strikta ansvaret, kan man lämpligen urskilja följande huvud
grupper:

A. Ansvar helt utan culpa (vanligen benämnt rent eller fullt 
strikt ansvar), varav principiellt två former kunna före
komma, nämligen
1. ansvar för egna icke-culpösa handlingar samt
2. ansvar utan egen culpa för annans icke-culpösa handlingar 

(här saknas sålunda culparekvisitet i såväl »första» som 
»andra ledet»).

B. Ansvar utan egen culpa för annans culpösa handlingar (culpa 
saknas alltså i »första ledet»). Förutom bevisad culpa kan i 
»andra ledet» tänkas ifrågakomma fingerad eller presumerad 
culpa, i vilka fall regeln dock närmast blir en mellanform 
mellan förevarande grupp och gruppen A: 2.

C. Ansvar för egna fingerat eller presumerat culpösa handlingar.

De i detta schema angivna grupperna äro emellertid ingalunda 
klart avskilda från varandra. Tvärtom bilda de en sammanhängande 
fallande skala från det rena strikta ansvaret ned till ansvar för andras 
eller egna presumerat culpösa handlingar, i det följande benämnt 
presumtionsansvar. Dessutom bör märkas, att varje grupp inom sig 
rymmer fall av skilda nyanser. Även det fullt strikta ansvaret kan 
varieras genom att vissa skadefall särskilt undantas från ersättnings- 
plikt (se t. ex. lagen 27 juni 1902 innefattande vissa bestämmelser 
om elektriska anläggningar 4 §, jfr rättsfallet NJA 1928 s. 65 om 
flottningsskada). Vidare medför tekniken att arbeta med culpa- 
fiktion eller presumerad culpa, att övergången mellan det strikta 
ansvaret och culpaansvaret blir utomordentligt mjuk. Att dra upp 
en skarp skiljelinje dem emellan synes därför vara en olöslig upp
gift.2 * 4 Särskilt kan det i många fall ställa sig utomordentligt svårt

2 Inom doktrinen ha dock en mängd energiska försök i denna riktning före
tagits. Sålunda vill exempelvis Eldredge, Modern tort problems (1941) s. 40 ange 
skillnaden med hjälp av farebegreppet. Enligt denne förf, uppfattas culpa såsom 
»a creation of an unreasonable risk», medan det strikta ansvaret säges omfatta blott 
de fall, då skadegöraren skapar »a reasonable risk of harm, where there is an 
irreducible risk of harm, which can’t be avoided». —- Om gränsen mellan culpa- 
ansvar och strikt ansvar i straffrätten, se särskilt Thornstedt s. 148 f. Beträf
fande den speciella innebörden av nyssnämnda termer i Lundstedts arbeten, se 
framför allt Strikt ansvar II: 1 s. 8 ff.

4 — 516884 K. Grönfors
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att avgöra, om fingerad culpa föreligger eller ej.3 Man måste nöja 
sig med att i stort karakterisera det strikta ansvaret sålunda, att 
däri helt eller, vid ansvar för annans handlande, åtminstone i »första 
ledet» saknas bevisad culpa.4 I detta avseende innebär sålunda det 
strikta ansvaret alltid en mer eller mindre långtgående skärpning av 
skadeståndsskyldigheten i förhållande till culparegeln.

3 Den i och för sig närliggande lösningen att föra in alla fall av presumerad 
eller fingerad culpa under culparegeln förefaller ur rättssystematisk och pedagogisk 
synpunkt mindre väl motiverad, då därigenom döljes, att man i själva verket före
tagit en ansvarsskärpning i förhållande till den traditionella culparegeln. Vid en 
skadeståndsrättslig undersökning synes alltså systematiken i första hand böra be
stämmas med hänsyn till de olika gränsdragningsmetodernas inverkan på ansvarets 
faktiska utsträckning (»begränsningen av ansvarsfältet»).

‘ De fall, då blott i »andra ledet» saknas bevisad culpa (ansvar på grund av 
egen culpa, exempelvis försummad övervakning, för annans icke-culpösa hand
lande), äro däremot att jämställa med ansvar enligt culparegeln. I detta samman
hang kan erinras om den ansvarsform, som består däri, att en driftsherre ålägges 
ansvar för underordnade på grund av egen culpa in eligendo, trots att icke drifts
herren själv utan någon honom underlydande företagit anställningsak ten. Denna 
rättsfigur kan uppfattas som ett försiktigt avsteg från culparegeln och har även 
förorsakat viss tvekan exempelvis i fransk sjörättspraxis. Se därom särskilt Dor 
och Siesse i Rev. mar. 3 0 (1934) s. 7 ff. — Till förebyggande av eventuellt miss
förstånd må framhållas, att med den givna gränsbestämningen ingalunda avses att 
ta ställning till det motsvarande problem, som uppkommer vid tillämpningen av 
försäkringsavtalslagen 2 5 §.

“ Se ovan s. 21, 28 och nedan s. 176, 180, 207, 212, 213, 242, 285 och 286 f. 
Ang. motsvarande problem inom försäkringsrätten, se Karlgren i Försäkrings- 
rättsliga spörsmål (1938) s. 25 ff. med hänv.

6 Jfr särskilt NJA II 1934 s. 329 f. Med identifikation avses sålunda i detta 
arbete blott vad av Andenæs i TfR 1943 s. 3 61 ff. benämnes passiv skuldidenti
fikation.

I detta sammanhang må uppmärksamheten riktas även på de s. k. 
identifikationsreglerna i skadeståndsrätten, vilka uppnått en bety
dande utbredning inom trafikskadeansvarets område.5 I doktrinen 
är det starkt omtvistat, hur man rätteligen bör uppfatta dessa regler. 
Det lämpligaste synes vara att betrakta dem såsom en särskild variant 
av strikt ansvar, innebärande att ansvaret endast inträder i medver- 
kanssituationer och därvid blott tar sig uttryck i reduktion av den 
motparten åvilande ersättningsskyldigheten.6

Området för det strikta ansvaret har visat en tendens att vidgas. 
En del av de fall, där sådant ansvar genomförts, ha i doktrinen 
samlats under rubriken »ansvar för farlig verksamhet». Vid den
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fortsatta undersökningen blir det ofta nödvändigt att anknyta till 
denna gruppbildning, och det strikta ansvar, som inträder i därav 
omfattade fall, betecknas i korthetens intresse med termen fare- 
ansvar.1

7 Den av Lundstedt, Strikt ansvar II: 1 använda termen farlighetsansvar synes 
alltför ensidigt betona graden av fara (farligheten) på artens bekostnad och är 
dessutom ur språklig synpunkt något osmidig. Förvirrande är, att Lundstedt med 
den snarlika termen »eget farlighetsansvar» däremot avser att beteckna en ansvars- 
form, som med i förevarande arbete använd terminologi vanligen faller under 
culparegeln; se Festskrift till Ussing s. 329 och passim.

8 I den mån man med M. Rümelin i ACP 90 (1900) s. 247 ff. (jfr kravet 
på »kendelighet», nedan s. 141 f.) även på det strikta ansvarets område kräver ett 
moment av subjektiv förutsebarhet, minskas dock adekvansbedömningens betydelse.

9 Se om proximate cause-läran t. ex. Winfield s. 63 ff-, Salmond s. 128 If. 
och Clerk s. 180 ff. samt framför allt den utomordentliga och realistiskt hållna 
framställningen hos Prosser s. 311 ff. En liknande lära har i nordisk rättslitteratur 
framställts av 0rsted; se därom Stang, Erstatningsansvar s. 91.

1 Eldredge, a. a. s. 16.

V. Ett kardinalproblem på såväl culpaansvarets som i kanske än 
högre grad det strikta ansvarets7 8 område utgör frågan, hur man 
rimligen skall kunna wr ansvar ssynpunkt begränsa de skadeutlö- 
sande händelsernas effekt. Redan ur rena praktikabilitetssynpunk- 
ter vore det omöjligt att låta en skadegörare svara för varje konse
kvens av sitt uppträdande. Försöken att lösa denna del av skade- 
begränsningens problem på ett tillfredsställande sätt äro talrika och 
ha regelmässigt iklätts kausalitetslärornas form. Några exempel må 
i detta sammanhang anföras.

I anglo-amerikansk doktrin och praxis använder man vanligen 
metoden att ur komplexet av närmare och mera fjärran liggande 
orsaker söka skilja ut den närmaste orsaken till den skadliga effekten 
(»proximate cause») och låta skadegöraren ansvara endast i den 
händelse han genom sitt handlande förverkligat denna närmaste 
orsak. Om så icke befinnes vara fallet, säges skadan vara alltför av
lägsen i förhållande till skadegörarens handling (»damage too 
remote»). Denna lära har närmare utförts på varierande sätt.9 Att 
den med hjälp av nämnda generella formler icke förmår skänka 
verklig ledning vid avgörandet av konkreta skadefall är lätt förståe
ligt; den har också med ett målande uttryck karakteriserats som »a 
hot bed of trouble».1 Närbesläktad med proximate cause-läran är 
tanken, att endast den omedelbara (direkta) skadan är ersättnings-
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bar under det att den medelbara (indirekta) skadan åtminstone i 
princip faller utanför skadeståndsansvarets ram. Man möter denna 
tankegång såväl i utländsk rätt2 som i äldre svensk rättsvetenskap3. 
Ibland har man sökt uppnå motsvarande effekt genom att använda 
distinktionen huvudorsak—biorsak, den s. k. huvudorsaksläran.4 5 * * 8 El
ler också säges det skadeståndsrättsliga ansvaret endast omfatta nor
malt förutsebara skador.® Ej heller med dessa eller liknande metoder® 
förefaller det möjligt att nå fram till en praktiskt tillfredsställande 
lösning. Mångfalden av försök att komma tillrätta med här antydda 
problem visar dock dettas utomordentliga betydelse.

2 Exempelvis i fransk praxis, se Savatier II nr 521.
3 Assarsson s. 2 och Winroth, Skadegörelse s. 19. Jfr Nordling s. 248.
4 Se härom t. ex. Astrup Hoel, Risiko s. 210 ff. och i NFT 1938 s. 149 ff. 

samt 0VERGAARD i TfR 1938 s. 171 ff. Denna på försäkringsrättens område an
vända lära fyller i viss mån en annan funktion än övriga här anförda begräns- 
ningsmetoder, nämligen att anknyta ett försäkringsfall till endera av två försäk
ringar (välja mellan två möjligheter att täcka skadan). Ur försäkringsgivarens 
synpunkt medför den dock en begränsande effekt av liknande slag som »proximate 
cause»-läran, av vilken huvudorsaksläran närmast torde vara att uppfatta som en 
variant. ■—■ Hittills nämnda gränsdragningsförsök karakteriseras av Thyrén såsom 
»immanenta», emedan de grundas på ett ur kausalitetens begreppsliga moment här
lett skiljemärke; häremot ställas de »transscendenta» gränsdragningsförsöken, vilka 
stödja sig på en överensstämmelse eller oöverensstämmelse med det enligt mänsklig 
erfarenhet vanliga händelseförloppet (»livets regel»). Se hans arbete Abhandlungen 
aus dem Strafrechte und der Rechtsphilosophie I (1894) s. 3 5 f. En sådan distink
tion låter sig emellertid svårligen upprätthållas: vid kvalificeringen av en orsak 
såsom direkt eller indirekt, närmare eller fjärmare osv. kan man nämligen hämta 
ledning just från »livets regel».

5 Denna lära utföres av den berömde franske skadeståndsteoretikern Savatier 
på följande sätt. Den normala förutsebarheten är visserligen ett relativt begrepp
(II nr 472 i. f.), men detta kan bestämmas med ledning av tre moment: (1) den 
logiska förbindelsen mellan culpan och den skadliga effekten, (2) antalet mellan- 
kommande omständigheter och (3) culpans grovlek, vari författaren ser det mora
liska momentet (nr 473). Vid strikt ansvar utbytes culpan mot själva den skade
utlösande händelsen (»1’accident»), och ersättningsbara bli enligt detta resonemang 
alla skador, som i förhållande till denna framstå såsom normalt förutsebara (nr
502). —■ Bland andra franska förf., som upphöja normaliteten till avgörande skilje
märke, må nämnas Joly i Rev. trim. 1942 s. 273.

8 Se exempelvis uppräkningen av olika lösningsförsök i tysk doktrin hos Wussow 
i Verhandlungen des 3 5. deutschen Juristentages I (1928) s. 93 f. och den ingå
ende redogörelsen hos Traeger, Der Kausalbegriff (1904) s. 80 ff.

Nutida svensk doktrin har strävat efter att uppnå en ur ansvars- 
synpunkt rimlig begränsning av de skadeutlösande händelsernas ef-
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fekt framför allt med hjälp av den från tysk rättsvetenskap häm
tade adekvansläran, och domstolarna synas i stort sett ha följt de 
av doktrinen utstakade riktlinjerna.7

7 Ang. tidpunkten för adekvanslärans genombrott i vårt land, se Ljungman, 
Om prestation in natura I (1948) s. 58 not 6. Principen om adekvat kausalitet 
måste numera anses genomsyra den svenska skadeståndsrätten (låt vara att den 
närmare utformningen av principen kan varieras inom vissa gränser). Adekvans- 
principen behöver därför ej framgå av ett skadeståndsrättsligt lagbuds avfattning 
för att vinna tillämpning, medan däremot ett frångående av denna princip torde 
kräva särskilda skäl. En härifrån i viss mån avvikande uppfattning ligger möjligen 
till grund för JustR Walins yttrande i NJA 19 51 s. 444.

8 Cit. efter Prosser s. 312.
“ Se ang. kausalitetsbedömning ur svensk praxis hos Malmæus s. 165 ff. anf. 

rättsfall samt därutöver NJA 195 5 A 226 (eksem av benbrott), 193 6 A 178 (sin
nessjukdom efter sprängskott), 1937 B 1014 (missfall efter sjöolycka), 1950 s. 440 
(benbrott i samband med brottning) och A 80 (yrkeskramp i armen efter arm
brott). Vidare må hänvisas till rättsfallen NJA 1930 A 449 och 1935 s. 118 (upp
delning av skadeeffekt).

1 Härom särskilt Hult i Festskrift till Engströmer s. 65 ff., som på goda grun
der använder ett för praktiskt juridiskt bruk tillrättalagt kausalitetsbegrepp. Se ur 
praxis NJA 1950 s. 650.

2 Wedberg, Tärningkast om liv och död (1935) s. 20 f.

Adekvansläran utgår vanligen från allmänna kausalitetsresone- 
mang, uppbyggda på grundval av Stuart Mills betingelseteori. 
Skadegörarens handling måste sålunda vara conditio sine qua non i 
förhållande till den skadliga effekten. Det säges ej sällan, att man 
därmed icke kan ernå någon som helst begränsning, emedan orsaks
kedjorna löpa tillbaka obegränsat i tiden (»den allmänna världs- 
kausaliteten»). »The fatal trespass done by Eve was cause of all 
our woe.»8 En sådan invändning, den må vara aldrig så spetsigt 
formulerad, träffar emellertid ingalunda rätt. Redan den mänskliga 
kunskapens begränsning medför, att vi icke kunna överblicka kau- 
salförhållandena annat än till vissa delar. Och vidare: så som juris
terna i praktiken arbetar med kausalitetsbegreppet, har med dess 
hjälp kunnat verkställas en nödvändig förstahandssållning av ma
terialet beträffande såväl »enkla» skadeorsaker9 som konkurrerande 
skadeorsaker1. Däremot kan det knappast förnekas, att detta ar
betssätt ibland leder in i ytterst invecklade och delvis tämligen 
sterila frågeställningar. I äldre tider hände det också, att man resig
nerade och nöjde sig med att avgöra besvärliga situationer av detta 
slag genom lottkastning.2
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Full enighet råder därom, att kausalitetsbedömningen ensam icke 
förmår åstadkomma en rimlig begränsning utan måste komplet
teras med en särskild, »juridisk» kausalitetsbedömning. Denna sker 
genom att man uppställer kravet, att kausaliteten skall vara adekvat. 
Den närmare innebörden därav uttryckes med varierande omskriv
ningar.3 Vanligen säges, att den skadliga effekten måste vara typisk 
för skadegörarens handling (ligga »i farans riktning») eller att 
handlingen skall vara »generellt ägnad» att medföra den skadliga 
effekten. Denna typicitetsbedömning skall företas genom en i för
hållande till skadetillfället »efterföljande prognos»4, varvid avgö
randet skall ske under hänsynstagande till de kunskaper, varöver 
en särskilt insiktsfull och i vederbörande specialområde väl insatt 
person förfogar5.

3 Se för exempel på olika varianter av adekvansläran Traeger, a. a. s. 115 
Stark s. 10 flf. och Lindenmaier i ZfHR 113 (1950) s. 222 ff.

4 Detta ursprungligen från tysk doktrin hämtade uttryck användes i nordisk
rättslitteratur av bl. a. Stang, Erstatningsansvar s. 76.

6 Ibland hävdas, att man bör utgå från en tänkt normalmänniskas standard. Se 
i nordisk rättslitteratur t. ex. Ussing, Erstatningsret s. 150 och Bonnevie s. 34, 
jfr A. Vinding Kruse iTfR 1951 s. 352. I fråga om culpaansvar kommer därvid 
adekvansbedömningen i stort sett att sammanfalla med culpabedömningen och till 
denna del bli överflödig. Den av sistnämnde förf. ib. s. 364 ff., särskilt s. 393 f., 
föreslagna modifikationen av adekvansläran torde dock delvis motverka den med 
normalmänniskan såsom måttstock erhållna snävare begränsningen. Företas culpa
bedömningen både med normalmänniskans standard såsom utgångspunkt och därtill 
ex ante, kommer culparekvisitet att på en omväg föras in på det strikta ansvarets 
område, vilket påpekas av bl. a. Stark s. 14. Jfr Karlgren i SvJT 1938 s. 359 och 
1944 s. 171 f. Å andra sidan händer det, att man vidgar adekvansgränsen genom att 
ställa högre krav på den tänkta, särskilt insiktsfulla människan än som angivits 
ovan i texten. Så t. ex. Agge, Straffrätt s. 158: »Kalkylen måste utgå från alla 
fakta, som över huvud vid detta tillfälle kunnat omfattas av mänsklig kunskap.»

° Jfr t. ex. Sindballe i UfR 1948 B s. 259.

Redan av dessa korta antydningar torde framgå, att adekvans- 
läran i stort sett begagnar samma teknik som den klassiska läran 
om culpabedömning och därför ej heller kan väntas åstadkomma 
klarare riktlinjer än denna. Vid tillämpningen har det också visat 
sig, att adekvansbegreppet i gränsfallen ger alltför fritt spelrum åt 
det i skadeståndsrätten vanliga metodfelet att sluta från rättsföljd 
till rättsfaktum: om ersättning ur billighets- eller lämplighetssyn- 
punkter anses böra utgå, uppfattas skadan såsom adekvat förorsakad, 
men i det motsatta läget icke.6 På senare tid har adekvansläran även
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utsatts för en allt starkare kritik, vilken väsentligen utmynnat i 
slutsatsen, att de av denna lära uppställda konstlade principerna för 
skadebegränsning av olika skäl icke skulle kunna upprätthållas. 
Man måste i stället nöja sig med att åstadkomma den juridiska skade- 
begränsningen genom en alogisk värdering under hänsynstagande till 
samtliga föreliggande omständigheter.7 Det befogade i denna kritik 
har erkänts även av adekvanslärans anhängare; det är för övrigt 
påfallande, hur starkt kritiskt inställda denna läras egna förespråkare 
numera ofta äro.8 Man har dock på goda grunder påpekat, att så 
länge kritikerna icke ha något annat än en naken hänvisning till 
en alogisk värderingsoperation att sätta i stället för adekvansläran, 
så länge är man också nödsakad att hålla fast vid densamma; den 
representerar åtminstone ett ärligt försök att rationalisera de rim- 
lighetsföreställningar och praktikabilitetshänsyn, som dölja sig där- 
bakom.9

7 Här må hänvisas till Lundstedt i TfR 1923 s. 150 ff., Astrup Hoel, Den 
moderne retsmetode (192 5) s. 162 ff. (jfr s. 194) och Risiko s. 80 ff., 204, Ande- 
næs i TfR 1941 s. 297, Kr. Andersen ib. s. 303 ff., Schmidt, Faran s. 219 samt 
Hurwitz, Den danske kriminalret, Almindelig del (2. h. 1951) s. 245.

8 Se t. ex. uttalandena hos Ussing, Erstatningsnedsættelse s. 17 f., 22 f.
* Jfr Brækhus, Meglerens rettslige stilling (1946) s. 398, 400.

Den grundläggande svagheten i lärorna om adekvat kausalitet 
synes böra sökas däri, att de vanligen givits en logisk eller kvasi- 
naturvetenskaplig utformning och därmed kommit att uppträda 
alltför pretentiöst. Domaren inskränker sig nämligen till att avgöra, 
huruvida en viss effekt brukar förekomma just i situationer, där en 
handling av viss typ företagits. Om han finner, att så är fallet, kan 
han utgå från att det föreligger en korrelation mellan handlingen 
och effekten, men han saknar möjlighet att närmare klarlägga arten 
av denna korrelation. Om det sedan av tillgängligt erfarenhetsma- 
terial visar sig, att i sådana situationer, där ifrågavarande handling 
företagits, nämnda effekt även inträder icke blott mindre ofta utan 
i ett stort antal fall, då föreligger vad man skulle kunna kalla en 
högfrekvent korrelation. Ur såväl rättstekniska som rättspolitiska 
synpunkter — särskilt torde preventionssynpunkten träda i för
grunden — synes det motiverat, ja rent av nödvändigt, att in
skränka skadeståndsansvaret till just sådana situationer. Detta för
hållande måste vara avgörande för begränsningens utformning. Vid 
bedömningen av korrelationens intensitet har man emellertid i regel
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ej tillgång till statistiskt material utan måste nöja sig med en mera 
grov och skönsmässig uppskattning. Hur hög grad av regelbun
denhet, som skall krävas, måste avgöras från fall till fall under 
hänsynstagande till bl. a. aktuella sociala förhållanden och rätts- 
politiska målsättningar. I själva verket torde just en frekvembe- 
dämning1 av denna typ bilda den reella kärnan i adekvanslärans 
typicitetsuppskattning. Endast den effekt, som med viss högre grad 
av regelbundenhet inträder i samband med en viss handling, upp
fattas såsom typisk för denna handling och därmed också ersätt- 
ningsbar.

1 Att med exempelvis Dahl i TfR 1941 s. 525 tala om »statistisk sannolikhet» 
innebär dock en betydande risk för underskattning av det värderingsmässiga mo
mentet. Detta betonas däremot starkt av nyss i not 7 anf. förf. Jfr i utomnordisk 
doktrin t. ex. Oppikofer i Beiträge zum Wirtschaftsrecht II (1931) s. 1038 och 
Savatier II, 1. éd., nr 459 (s. 7 i. f.). Den skönsmässiga uppskattningen framhålles 
även av A. Vending Kruse i TfR 1951 s. 376 och 3 89, vilken förf, i övrigt dock 
synes sträva efter att förläna adekvansbedömningen matematisk exakthet.

I här antydd utformning förefaller adekvansläran fortfarande 
kunna göra tjänst. I huvudsak torde man på detta sätt komma till 
samma resultat som med hjälp av den traditionella adekvansläran, 
och dennas terminologi synes därför väl kunna bibehållas i det föl
jande, detta desto mera som den nyss omtalade principen om de 
högfrekventa korrelationerna enbart åsyftar att ta fram realiteterna 
bakom den traditionella adekvansläran. Huruvida man med här skis
serade metod möjligen kan nå fram till en klarare lösning av vissa 
starkt tveksamma skadesituationer, kan endast visa sig genom att 
tankegången överföres på ett konkret plan. Så kommer att ske i 
fråga om skador i följd av flygmotorbuller (nedan s. 332), där 
adekvansspörsmålet framstår alldeles rent och har avgörande bety
delse för ersättningsfrågans besvarande.

VI. I äldre rättsvetenskap utgjorde rättsstridighetsbegreppet ett 
centralt moment i culpaansvaret, under det att fareansvaret i likhet 
med ansvar för nödhandlingar och expropriationsingrepp konstrue
rades såsom »ansvar för rättsenligt handlande», en onekligen ganska 
märklig rättsfigur. Med tiden har emellertid rättsstridigheten kom
mit att inta en alltmera undanskymd ställning. Numera torde det 
råda allmän enighet i svensk doktrin därom, att rättsstridigheten 
■— i den mån man överhuvud skall bibehålla denna belastade term
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— endast är att förstå som ett formellt samlingsbegrepp, beteck
nande frånvaron av de särskilda skäl, som i enlighet med rättsord
ningens uttryckliga eller underförstådda regler om »reservationer» 
utesluta ansvar (samtycke, nöd osv.). Med denna uppfattning av 
rättsstridighetsbegreppet saknar detta allt intresse för den fortsatta 
undersökningen, i vilken läran om »reservationer» icke kommer att 
behandlas.

VII. Såsom nödvändig förutsättning för ansvar enligt culparegeln 
gäller sedan gammalt i princip, att en positiv handling från skade
görarens sida föreligger. Denna regel har dock i allt högre grad ge
nombrutits därigenom, att även underlåtenhet i ökad omfattning 
anses kunna medföra ansvar.  Det skadeståndsrättsliga handlings
begreppet får därför täcka även fall av ansvarsgrundande under
låtenhet. Med denna innebörd användes också termen i förevarande 
arbete. På det strikta ansvarets område har däremot distinktionen 
mellan positiv handling och underlåtenhet mycket ringa betydelse. 
Vad trafikskadeansvaret beträffar innebär aktiviteten i trafiken 
regelmässigt ett så starkt sammanvävt komplex av handlande och 
underlåtenhet, att helheten närmast framstår som ett positivt hand
lande.  Det är m. a. o. själva trafikverksamheten, som anses ge upp
hov till skador.

2

3

VIII. När samtliga rekvisit för skadeståndsansvar i en konkret 
situation äro uppfyllda och ansvar icke på grund av nyssnämnda 
regler om »reservationer» skall vara uteslutet, säges skadestånds- 
skyldighet (skadeståndsansvar)  för skadegöraren inträda, vilken 
skyldighet motsvaras av en skadeståndsrätt (skadeståndsfordran) 
för den skadelidande. Det närmare innehållet i och innebörden av 
detta det skadeståndsrättsliga fordringsförhållandet har tilldragit sig 
mycket ringa uppmärksamhet och kan ej heller i detta samman
hang bli föremål för särskild granskning. Här må blott göras ett 
par anmärkningar.

4

2 Se därom framför allt Ussing i TfR 1947 s. 241 ff.
3 Jfr Andenæs, Straffbar unnlatelse (1942) s. 258 f.
4 Såsom synonymer begagnas termerna ersättningsskyldighet och ersättnings

ansvar.

I praktiken tar skadeståndspåföljden formen av en penningpresta-
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tion* I * * * 5 *, vilken principiellt anses följa den allmänna obligationsrättens 
regler om fordringars bestånd och upphörande. Denna beskrivning 
kan i stort sett sägas ge en rättvisande bild av det faktiska läget. 
Man måste emellertid härvid göra klart för sig, att den anförda 
principen på särskilda punkter kräver en rad smärre modifikationer, 
något som är lätt förståeligt med hänsyn till att skadeståndsford- 
ringar förete flera karakteristiska strukturskiljaktigheter i jämfö
relse med andra förmögenhetsrättsliga fordringsförhållanden.

6 Under vissa förutsättningar torde dock naturaprestation vara möjlig, se sär
skilt Ekelöf s. 81 f. Annan mening Lundstedt, Compensatio lucri cum damno I 
(1912) s. 48. Problemet synes dock icke ha fått praktisk betydelse. Även i ut
ländsk rätt erkännes vanligen prestation in natura vara möjlig, men dess förhål
lande till penningprestation uppfattas på olika sätt. Sålunda anses i tysk rätt möj
ligheten av naturaprestation principiellt grundläggande, se BGB § 249 (jfr § 251) 
samt gängse kommentarer därtill. Detta system har dock ej sällan kritiserats i tysk 
doktrin, så redan Degenkolb i ACP 76 (1890) s. 1 ff. och ur nyare litteratur 
Baur, Entwicklung und Reform des Schadensersatzrechts (1935) s. 35 ff. Fransk 
doktrin synes i allmänhet vilja anta en valrätt mellan de båda alternativen, vilka 
alltså uppfattas såsom i princip jämställda. Se t. ex. Mazeaud III nr 2306, 2318.
I schweizisk rätt har domaren en i lag fastslagen valrätt såväl som kombinations
möjlighet, OR art. 43 (jfr art. 99).

° Jfr bl. a. NJA II 1886 nr 4 s. 26 f.
7 Om preskription av trafikskadeansvar, se ur praxis NJA 1903 s. 11 (brädgårds

rälsbana; preskriptionsinvändning gjordes ej) och 368 (kritik mot detta avgörande 
hos Winroth s. 185 f. och Bergendal, Ersättningsskyldighet s. 15 5), 1929 s. 608, 
1931 s. 681, 1932 A 88 (rörande underrättelseskyldighet enligt bilskadelagen 9 §
andra st.), 1933 s. 43, 1939 s. 662, 1942 B 81 (JustR Grefberg), 1945 A 109, 
1946 A 219, 1947 s. 63 8, NJA 1948 B 340 = ND 1948 s. 267 och NJA 1948 
B 366 = FFR 1948 s. 168. Frågan ang. omfattningen av dessa speciella preskrip
tionsregler har i svensk rättslitteratur senast behandlats av Hult i Festskrift till 
Eberstein s. 108 ff.

8 Jfr t. ex. Arnholm, Passivitetsvirkninger (1932) s. 29.

Vissa modifikationer ha företagits av lagstiftaren. Sålunda har 
beträffande trafikskadeansvaret det starka behovet av snabb skade
reglering0 föranlett stadganden om speciella, korta preskriptionstider 
(sjölagen 284 § 2, järnvägsskadelagen 10 §, bilskadelagen 9 § och 
luftfartsskadelagen 6 §).7 I den mån uttryckliga preskriptionsstad- 
ganden saknas, anses skadeståndsanspråk falla in under den allmänna 
tioåriga fordringspreskriptionen. Det finnes emellertid i skadestånds
mål ofta särskild anledning att lägga vikt vid föregående passivitet 
på den skadelidandes sida och med stöd därav låta anspråket upp
höra.8 Här bör även erinras om en annan av lagstiftaren före-
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tagen modifikation. Enligt trafikförsäkringslagen 23 § kunna per- 
sonskadefordringar på grund av sin »högstpersonliga» karaktär icke 
utmätas hos försäkringsbolaget. Andra modifikationer ha gjorts i 
praxis. Sålunda bortfaller ersättning för icke-ekonomisk skada — 
även i detta fall närmast med hänsyn till sådan ersättnings »högst
personliga» karaktär och därmed alldeles särskilda funktion — till 
en person, som avlidit innan skadeståndet fastställts genom överens
kommelse eller dom, oavsett om denna vunnit laga kraft eller ej.9

Men det skadeståndsrättsliga fordringsförhållandet uppvisar flera 
särdrag utöver de nu anförda. Sålunda karakteriseras det i motsats 
till vanliga kontraktuella fordringar av att regelmässigt varken 
gäldenären eller borgenären har kontroll över fordringsförhållan- 
dets uppkomst (däremot disponerar den skadelidande givetvis över 
fordringen i så måtto, att han kan avstå från sitt ersättningsan
språk).* 1 Vidare torde i vissa avseenden oftare kunna uppkomma 
tvist än vid kontraktsfordringar dels på grund av skadeståndsford- 
ringens ensidighet (dvs. avsaknad av motprestation), dels på grund 
av dess i särskilt hög grad obestämda, av viss värdering beroende 
omfång: en skadeståndsfordrans storlek bestämmes ju först genom 
dom eller förlikning.2 Dessa och andra olikheter medföra, att man 
icke okritiskt kan falla tillbaka på allmänna regler om förmögen- 
hetsrättsliga fordringsförhållanden. I vissa lägen måste skillnaderna 
tas i betraktande vid valet mellan olika regelalternativ.3

° Se hos Strahl, Skadeståndsutredning s. 44 anf. rättsfall.
1 Jfr Ljungman, Skattefordran s. 12 f.
2 Jfr Ussing, Dansk Obligationsret, Almindelig Del (3. Udg. 1946) s. 40 och 

Rodhe, Om jämkning av kontrakt på grund av ändrade förhållanden (1951) 
s. 40 f.

3 Jfr exempelvis Ussing, a. a. s. 58, 91.



KAP. III.

Trafikskadeansvaret och dogmen om farlig 
verksamhet.

Efter att sålunda de grundläggande skadeståndsrättsliga termer, 
som komma till användning i det följande, så långt möjligt preci
serats, kan framställningen övergå till den första av de i inledningen 
angivna uppgifterna, nämligen att undersöka förhållandet mellan 
trafikskadeansvaret och lärorna om farlig verksamhet. Härvid be
gagnas följande plan. Till en början redovisas i största korthet, såsom 
en nödvändig bakgrund till det följande, några av huvuddragen 
i utländsk och svensk rättsvetenskaplig debatt om fareansvar (A). 
Härefter verkställes en inventering av de olika rättspolitiska moti
veringarna för fareansvar i avsikt att undersöka deras bärkraft i 
fråga om trafikskadefallen (B). På grundval av därvid erhållna 
resultat göres ett försök att skissera för trafikskadefallen rätts- 
politiskt relevanta moment och på denna väg finna grundelementen 
i ett därefter avpassat ansvarssystem (C). Sedan den rättspolitiska 
sidan av förevarande problemkomplex diskuterats, återstå de ej 
mindre viktiga rättstekniska frågorna, hur man lämpligen bör 
avfatta reglerna om fareansvar och till vilka konsekvenser olika 
tänkbara metoder kunna leda. För att belysa dessa och närliggande 
spörsmål följas och analyseras olika försök i doktrinen att bygga 
upp en generell regel om fareansvar (D). Slutligen reses frågan, 
vilken metod för genomförande av fareansvar som kommit till 
användning i svensk rätt (E).

A. Några doktrinhistoriska utvecklingslinjer.

I. I skadeståndsrättsliga framställningar sätter man traditionellt 
mot varandra å ena sidan den av culpaprincipen behärskade ro-
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merska rätten och å andra sidan den gammal-germanska rätten, 
enligt vilken ett strikt ansvar hyllades. En sådan sammanställning 
kan ur många synpunkter vara upplysande och därför också peda
gogiskt väl motiverad, men man måste göra klart för sig, hur myc
ket av schematisk förgrovning den rymmer. Sålunda är tanken, att 
blotta förorsakandet av en skadegörande effekt skall leda till ersätt- 
ningsplikt eller någon likartad sanktion, ingalunda en skapelse, som 
enbart vuxit upp på germansk grund. Tvärtom möter man den 
redan i äldre rättssystem än det romerska. Vidare synes den ro
merska rätten ursprungligen ha utgått från det strikta ansvarets 
idé, vilken sedan dröjde sig kvar på vissa områden i icke obetydlig 
utsträckning även efter det att culpaprincipen arbetat sig fram till 
seger. Man har alltså här att göra med en företeelse, som ej blott 
är av utomordentligt gammalt datum utan även bär ett bestämt 
drag av universalitet.

Från den romerska rätten spreds culpaprincipen långsamt över 
hela den europeiska kontinenten för att under förra hälften av 
1800-talet fullständigt slå igenom.1 Såsom kulmen brukar man be
trakta Iherings bekanta panegyrik över culpatanken såsom uttryck 
för en evig sanning.2

1 Den klassiska tvistefrågan, huruvida vårdslöshetsrekvisitets genombrott i den 
germanska skadeståndsrätten var en följd av det romerskrättsliga inflytandet eller 
en produkt av i den germanska rättsutvecklingen inneboende tendenser, är i själva 
verket olösbar; det torde nämligen här röra sig om icke ett antingen—eller utan ett 
både-och.

2 Ihering, Das Schuldmoment im römischen Privatrecht (1867), särskilt 
s. 8, 40.

3 Jfr t. ex. Müller-Erzbach s. 333 och 344, Hedemann, Die Fortschritte des 
Zivilrechts im XIX Jahrhundert I (1910) s. 88 f. samt Bienenfeld s. 29—31, 34, 
42 f. Banbrytande blev särskilt den berömda 183 8 års preussiska järnvägslag. Se om 
denna exempelvis Fritsch s. 14 ff. med hänv. Dess 25 § (om sakskador) har haft 
särskilt stor betydelse. Om tolkningen av detta lagrum, se bl. a. Goehle i AfE 
1891 s. 636 ff. Efter preussiskt mönster infördes efter hand motsvarande bestäm-

I samma ögonblick, som culpaprincipen på detta sätt efter en 
lång kamp äntligen segrat, hade emellertid de första motangreppen 
redan påbörjats, vilka småningom resulterade i våra dagars alltmera 
utbredda strikta ansvar. Det blev framför allt på trafikskadornas 
område, som dessa nya tendenser först med styrka gjorde sig gäl
lande, nämligen i samband med byggandet och drivandet av de 
första järnvägarna.3 Visserligen var det långt ifrån alltid man för-
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måddes erkänna, att culparegeln i viss omfattning måste överges. 
Som så ofta valde man även här i stor utsträckning metoden att 
pressa de hävdvunna kategorierna tämligen hårdhänt för att till
fredsställa de nya behoven.* * * 4 * 6 Culpabegreppet visade sig härvid be
sitta en ganska häpnadsväckande elasticitet, och man kom med dess 
hjälp att mer eller mindre medvetet till vissa delar dölja den starka 
utveckling i riktning mot strikt ansvar, som faktiskt ägde rum.° 
Skuldtankens grepp om sinnena var så hårt, att man ibland t. o. m. 
förutsatte förefintligheten av culpa såsom en begreppslig nödvän
dighet för att man överhuvud skulle kunna tala om skadestånds- 
ansvar.G En sådan uppfattning lät sig svårligen förena med de fall, i 
vilka domstolarna på grund av omständigheternas tryck dömt ut 
skadestånd oberoende av culpa i traditionell mening. Konflikten 
löstes emellertid med hjälp av det halsbrytande resonemanget, att 
den, som objektivt orsakat skadan, subjektivt också vore skuld till

melser i övriga delar av Tyskland; därom exempelvis Böttger i EEA 53 (1933 )
s. 324. Stadgandet upphävdes icke förrän år 1940, se t. ex. Kittel i AfE 1940
s. 5 59.

4 Jfr bl. a. Stang i NJSt 1918 s. 249—51 och Lundstedt, Obligationsbegrep-
pet I s. 64 f.

6 Se om sådana tendenser i svensk rättsutveckling ovan s. 23 ff. Såsom ett an
nat typiskt exempel kan i detta sammanhang nämnas, att man i Österrike utfär
dade politirättsliga föreskrifter, vilka omöjligen kunde efterlevas (t. ex. maximi
hastighet av 6 km/tim. för bilar i korsvägar) men vilkas överträdande eo ipso an
sågs indicera culpa och grunda skadeståndsskyldighet. Se Bienenfeld s. 79 f. Jfr
t. ex. upplysningarna ang. utvecklingen i fransk rätt hos Sandström s. 5 f. 
liksom hos Lundstedt, Strikt ansvar I s. 32 ff. och beträffande engelsk rätt utta
landet av Goldschmidt, English law from the foreign standpoint (1937) s. 209: 
»The needs of technical development, especially modern traffic on the roads, are in 
general not met in English law by an extension of absolute liability, but by a wider 
construction of the ’duty’ with which the tort of negligence is concerned.» (Utta
landet är av särskilt intresse, därför att det gjorts av en kontinental jurist.) Samma 
tendens har enligt Prosser s. 451 gjort sig starkt märkbar i amerikansk rättspraxis. 
Se vidare om utvecklingen i amerikansk rätt Ehrenzweig, Negligence without 
fault (1951), vari rekommenderas ett avskiljande av skadeståndsansvar på grund 
av uttunnad culpa (»negligence without fault») från det klassiska culpaansvaret 
(»moral negligence»). Beträffande den engelsk-amerikanska läran om »duty», se 
särskilt Ussing i Festskrift till Eberstein s. 23 0 ff.

6 Se i nordisk doktrin exempelvis Hindenburg i TfR 1910 s. 401 f. Det får 
måhända anses som ett utslag av samma tanke, då Constantinoff s. 23 5 beskriver 
den svenska luftfartsskadelagens regel om strikt ansvar såsom en regel om »pré
somption de faute».
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densamma.7 På många punkter trädde emellertid ansvarets obun
denhet av culpaprincipen klart fram i dagen, och rättsvetenskaps- 
männen funno snart, att de hade framför sig ett nytt och intres
sant problem.

7 Exempel på författare, som använt detta resonemang, ges av bl. a. Ussing, 
Skyld og Skade s. 258 not 28 och Bienenfeld s. 42, 100 ff. Se även Herslow i 
TfR 1891 s. 428. Ännu i modern rättslitteratur möter en liknande tanke någon 
gång; se t. ex. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles (4. éd. 1949) 
s. 224.

8 Jfr Ussing, Skyld og Skade s. 23 3 och Bienenfeld s. 3 5, 116.
° Så t. ex. Protokolle der Kommission für die zweite Lesung des Entwurfs 

des bürgerlichen Gesetzbuchs II (1898) s. 585. Vid läsandet av detta och lik
nande yttranden måste man dock -—■ såsom framhållits av exempelvis Lundstedt, 
Strikt ansvar II: 1 s. 414 noten — komma ihåg att ansvarsförsäkringen ännu icke 
hade kommit att få någon betydelse. -—■ Att däremot nazismen med sitt svärmeri 
för allt gammalgermanskt gärna skulle se ett återvändande till det »råa kausal- 
ansvaret» är lätt förståeligt. Se t. ex. J. von Gierke i ZfHR 108 (1941) s. 154 f., 
vars term »Friedensbruchprinzip» onekligen är fullt stilenlig.

1 Jfr t. ex. Stang, Erstatningsansvar s. 200, Alexanderson i NJSt 1926 s. 42 
och Goldschmidt, a. a. s. 210 f.

2 Överensstämmande bl. a. Hedemann, a. a. s. 99 noten och Ussing, Skyld og 
Skade s. 234.

Det påpekas ofta, att det moderna strikta ansvaret i själva verket 
innebär ett återupplivande av gamla tankegångar från såväl natur
rätten8 som framför allt äldre germansk och även i någon mån 
romersk rätt. Ibland har man t. o. m. i det strikta ansvaret med 
beklagande sett en återgång till ett primitivare rättstillstånd.9 Det 
är visserligen obestridligt, att åtminstone vissa förbindelselinjer fak
tiskt kunna urskiljas. Själva tanken på en skadeståndssanktion, som 
utlöses genom blotta förorsakandet av en skadegörelse, är — såsom 
framgått av det nyss sagda — mycket gammal. Vidare är det påtag
ligt, hur stort inflytande den traditionella rättsfiguren »ansvar för 
underordnads vårdslöshet» utövat icke blott i sin egenskap av före
gångare till ett fullt strikt ansvar för farlig verksamhet utan även 
såsom ersättare för ett sådant ansvar på de områden, där ett känn
bart behov förelegat men rent fareansvar ännu ej hunnit utbildas.1 
Men dessa tämligen ytliga beröringspunkter motivera ingalunda ett 
anläggande av långa rättshistoriska perspektiv.2 Vår tids fareansvar 
är en produkt av 1800- och 1900-talens genom kommunikations
teknikens utveckling och industrialismens genombrott omdanade 
samhälle och uppbäres av så nya och egenartade hänsyn (t. ex. i
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den moderna »välfärdsstaten» härskande socialpolitiska värderingar), 
att en jämförelse med exempelvis den germanska rättens objektiva 
ansvar måste bli fruktlös.

Det moderna fareansvarets historia sträcker sig alltså ej längre 
tillbaka än omkring hundra år i tiden. En översikt över fareansvarets 
doktrinhistoriska utveckling bör i överensstämmelse härmed ta sin 
utgångspunkt i den under senare delen av 1800-talet uppblossande 
rättsvetenskapliga diskussionen i ämnet. Framställningen i detta av
snitt kommer emellertid att inskränka sig till några kortfattade 
antydningar av de huvudsakliga utvecklingslinjerna.3

3 För en fyllig framställning av fareansvarets idéhistoria kan hänvisas till fram
för allt Bienenfeld s. 11—156. Se även t. ex. Hedemann, a. a. s. 83—98 och i 
nordisk doktrin särskilt Ussing, Skyld og Skade s. 23 3—77. Några anmärkningar 
om fareansvaret i tysk doktrin göras av Lundstbdt, Strikt ansvar II: 1 noten 4 på 
s. 412—17.

4 Die Haftung des Staats aus rechtswidrigen Handlungen seiner Beamten 
(1879), särskilt s. 72 ff. Noga taget torde emellertid ej mindre än tre andra för
fattare ha anspråk på prioritet, nämligen Binding (se strax härnedan i texten), 
Thon och Förster. Se Bienenfeld s. 39 not 175.

5 Se detta arbete s. 283 ff. —■ Av stor betydelse voro också de fem år tidigare, 
alltså 1880, på en österrikisk juristdag förda diskussionerna om strikt ansvar, vilka 
grundade sig på »Gutachten» av Pfaff, Randa och Strohal.

II. Den rättsvetenskapliga diskussionen om det strikta ansvarets 
problematik tar sin början i den tyskspråkiga litteraturen. Äran av 
att vara den förste, som tog upp frågan till behandling, brukar till
skrivas Edgar Loening.4 5 Som den första verkligt auktoritativa 
framställningen brukar däremot räknas Adolf Merkels bekanta 
arbete Juristische Encyclopädie (1885).°

Sedan uppmärksamheten väl hade riktats mot problemet, växte 
intresset enormt, och på förvånansvärt kort tid lanserades en nästan 
oöverskådlig mängd teorier. Av dessa äro många av ett tämligen 
begränsat värde och en del rent av så excentriska, att de snarast få 
skrivas på den rena konstruktionsglädjens konto. Med en kraftig 
förenkling av det invecklade mönster, som denna debatt onekligen 
företer, skulle man kunna urskilja tre huvudlinjer, nämligen kausa- 
litetsteorierna, fareteorierna och intresseteorierna. Man bör dock 
hålla klart för sig sig, att en sådan klassificering innebär en renod
ling av tankelinjerna: många författare kombinera de nämnda teo
rierna med varandra eller med andra teorier.
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Äldst äro kausalitetsteorierna. Redan hos Binding möta de i 
huvuddrag. Blotta kausalsammanhanget anser han räcka såsom 
grund för skadeståndsansvar. Som motivering för denna tes anför 
han framför allt den omständigheten, att skadegöraren frivilligt 
företagit den ödesdigra handlingen och därför bör få göra det blott 
på egen risk: de fria handlingsmöjligheterna förplikta.0 Av andra 
författare framföras en rad andra och delvis mera bärande moti
veringar än denna (bevissvårigheter, preventionshänsyn etc.).* 7 Teo
rier av denna typ göra ej sällan anspråk på att gälla över skade- 
ståndsrättens hela område och alltså ersätta även culpaprincipen.

° Binding, Die Normen und ihre Übertretung I (3. Aufl. 1916) s. 460, 471 f.
7 Se t. ex. sammanställningen hos UssiNG, Skyld og Skade s. 241 fif.
8 Härom närmare Bienenfeld s. 118—2 5.
° Jfr t. ex. Fischer, Die nicht auf den Parteiwillen gegründete Zurechnung 

fremden Verschuldens (1904) s. 52.
1 Detta förhållande har redan tidigt observerats i rättslitteraturen. Se t. ex. 

G. Rümelin i ACP (1898) s. 295 i. f.: »Wenn man davon ausgeht, dass eine 
Causalhaftung jedenfalls nur bei einem adäquaten Causalzusammenhang stattfindet, 
so ist darin der Gedanke der Gefährdung auch schon enthalten.» Till utsuddandet 
av gränsen mellan kausalitets- och fareteorierna bidrar även, såsom framhållits 
av bl. a. Bienenfeld s. 13 6, den omständigheten, att å andra sidan fareteoretikerna 
tänjt och urvattnat farebegreppet så kraftigt, att snart sagt varje handling anses 
som »farekälla» och därmed även som »orsak» till en skada.

5 — si688a K. Grönfors

Ganska snart kommo emellertid rättsvetenskapsmännen att ställa 
sig alltmera kritiska. Sålunda riktades flera invändningar av »teo
retisk» art mot dessa tankegångar.8 Viktigare var emellertid det 
förhållandet, att ansvarsområdet enligt kausalitetsteorierna — i den 
mån man verkligen skulle söka göra allvar av dem — nödvändigtvis 
måste bli så diffust, att man icke skulle kunna urskilja några som 
helst gränser: praktiskt taget varje skadebringande handling skulle 
bli ersättningsbelagd, ett resultat, som man dock i allmänhet ej var 
benägen att godta.9 Efterhand som man började inse detta, drevs 
man till att modifiera det »rena kausalansvaret» med hjälp av ade- 
kvansläran. Man uppställde sålunda såsom ansvarsbetingelse, att den 
skadegörande handlingen skulle vara »farlig» i den meningen, att 
den generellt skulle kunna resultera i den skadliga effekten. Men i 
och med detta krav på fara av viss beskaffenhet har man i själva 
verket redan lämnat kausalitetsteorierna och kommit över på fare- 
teoriernas område.1

Fareteorierna representera den måhända viktigaste riktningen
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bland den mångfald teorier, som uppställts i detta sammanhang. 
Deras inflytande på efterföljande doktrin och praxis har varit 
enormt. Efter att ha mer eller mindre vagt skisserats av flera tidi
gare författare — särskilt av Adolf Merkel och hans son Rudolf 
Merkel —■ framstå denna skolas grundtankar särskilt klart utbil
dade hos Max Rümelin.2

Då denne uppställde sin bekanta »Gefährdungsprinzip», inne
bärande att vissa farliga handlingar skola medföra ersättningsskyl
dighet oberoende av culpa, skedde detta endast i avsikt att sam
manfatta en tendens i lagstiftning och rättstillämpning.® I den mån 
tesen gjorde anspråk på mera än en på detta sätt begränsad deskrip
tiv funktion, ville den endast tjäna som rättspolitiskt riktmärke. 
Härvid är att märka, att icke alla farliga handlingar utan blott 
extraordinära handlingar, vilka medföra en hög grad av fara, enligt 
Riimelins mening borde utlösa ansvar. Märkligt nog blev det dock 
ej i denna form, som läran kom att få sin stora betydelse. Efter
följarna gjorde sig nämligen skyldiga till den missuppfattningen, att 
Rümelin i fareprincipen hade upptäckt en viktig grundsats i den 
gällande rätten, och läste därför in faran som rekvisit i en rad lag
bestämmelser. I denna mera suggestiva men av upphovsmannen 
aldrig avsedda utformning mottogs läran om »Gefährdungshaftung» 
med tacksamhet, då den ju erbjöd en välkommen utväg att bemästra 
de nya skadesituationer, som den tekniska utvecklingen fört med sig.

Med termen intresseteorier avses att sammanfatta en mängd täm
ligen disparata läroriktningar, för vilka det gemensamma draget är, 
att de på ett eller annat sätt ryckt in intressebegreppet i ekvationen. 
Detta mångtydiga begrepp användes som bekant i en mängd olika 
juridiska sammanhang såsom en sammanfattande formel för de mest 
skilda omständigheter, men trots denna flitiga användning saknar 
man fortfarande en modern, allsidig och ändamålsenlig analys av 
detsamma. Eftersom begreppets omfång och innehåll icke preciseras 
i varje särskilt sammanhang, övergår det lätt till att bli en tom 
kliché. Genom att anknyta till intressebegreppet har man därför

2 Die Gründe der Schadenszurechnung (1896), särskilt s. 45 fif.; Schadenersatz 
ohne Verschulden (1910). Jfr samme förf:s arbete Der Zufall im Recht (1896) 
s. 28 ff.

8 Se särskilt Schadenersatz ohne Verschulden s. 3 0 ff. Jfr t. ex. Bienenfeld 
s. 138 f., 140, Ussing, Skyld og Skade s. 270 och Stang, Erstatningsansvar 
s. 164 i. f.
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knappast gjort uppgiften lättare för sig, särskilt som man på detta 
område redan förut brottades med det ungefär lika svårbemästrade 
farebegreppet.

En variant av intresseteorierna möter i ett par ofta citerade upp
satser av Unger.4 Denne författare ställer däri frågan: vem skall stå 
faran för (bära risken av) den skada, som eventuellt uppstår ur 
ett icke-culpöst handlande? Skall —■ i vissa avsedda fall ■—■ den, som 
företar en handling, göra detta på egen risk eller på tredje mans 
risk? Svaret ser Unger i sin formel »eigenes Interesse, eigene Gefahr 
— fremdes Interesse, fremde Gefahr». Den, i vars intresse en hand
ling företas, bör alltså själv svara för de därav eventuellt följande 
skadliga verkningarna.5 6 Tesen torde knappast vara menad som 
annat än en allmänt vägledande rättspolitisk norm.® Unger ansåg 
den själv som ett utslag av en aequitas-princip, vilken utbildats 
redan i den romerska rätten. Det bör tilläggas, att detta intresse
resonemang knappast framstår fullt renodlat; Unger har nämligen 
i detsamma smugit in de huvudsakliga beståndsdelarna av såväl 
kausalitets- som fareteorierna.7 Det var mera genom den slagkraftiga 
sammanfattningen av huvudtankegången än genom argumentatio
nen på enskilda punkter, som Ungers bidrag till det strikta ansva
rets problematik kom att tilldra sig betydande uppmärksamhet.

4 Ihjb 30 (1891) s. 363 ff., 33 (1894) s. 299 ff. — Det av Unger använda ut
trycket »Handeln auf eigene Gefahr» möter ibland med annan innebörd, nämligen 
såsom beteckning på ett frivilligt utsättande av egna »intressen» för fara, »soli- 
darisering med faran» (exempel: järnvägspassagerare). Så t. ex. Löhlein i ZfHR 
102 (193 6) s. 297 ff. och Geigel s. 100 f. I vissa kontraktsrättsliga sammanhang 
användes uttrycket dock i en betydelse, som nära ansluter sig till den av Unger 
avsedda; se exempelvis Arnholm, Alminnelig avtalerett (1949) s. 85.

5 Ihjb 30 (1891) s. 365, 33 (1894) s. 359.
6 Jfr Bienenfeld s. 142 not 170.
7 Jfr a. a. s. 134.
8 Die Kollision rechtmässiger Interessen und die Schadensersatzpflicht bei recht

mässigen Handlungen (1895).

Ett avsevärt inflytande utövade vidare den variant av intresse
teorierna, som efter att ha antytts hos Adolf Merkel byggdes upp 
av Rudolf Merkel.8 Med utgångspunkt i rättsstridighetslärans 
kategorier påvisar han släktskapen mellan nödrättshandlingar och 
vissa andra situationer, bl. a. »rättsenliga farliga handlingar». I dessa 
fall föreligger det ett kollisionsförhållande mellan två »rättsligt 
skyddade intressen», och vad som gör den skadegörande handlingen
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tillåten är, att det enligt till grund för lagstiftningen liggande värde
ringar »mindre skydds värda» intresset måste vika för det »mera 
sky dds värda» (»det övervägande intressets princip»). Den, som 
genom sitt handlande på sådant sätt gör av rättsordningen »god
känt» intrång i en annan intressesfär, måste emellertid i gengäld be
tala kostnaderna härför. Som komplement till culparegeln uppstäl
les därför »det aktiva intressets princip», vilken sålunda innebär, 
att den, som i eget intresse utsätter en annans legitima intressen för 
fara (»blir aktiv»), måste betala ersättning för eventuella skador.9

Dessa läror utvecklades vidare av Mauczka, som gjorde det lika 
fruktlösa som groteska försöket att ställa upp vissa ledande kolli- 
sionsnormer samt ett slags intressenas ranglista för att på denna väg 
bygga upp ett system, varur omedelbart skulle kunna utläsas, huru
vida skadeståndsplikt i ett visst fall förelåge eller icke.* 1 Härigenom 
demonstrerades onekligen på ett ganska instruktivt sätt några av 
de mest framträdande svagheterna hos intresseteorierna.2

° Intressant kritisk granskning av Merkels teori har företagits av bl. a. Ussing, 
Skyld og Skade s. 266—69 och Bienenfeld s. 142—46.

1 Mauczka, Rechtsgrund des Schadenersatzes ausserhalb bestehender Schuld
verhältnisse (1904), särskilt s. 41 ff. och 194 ff.

2 Jfr kritiken hos Bienenfeld s. 146—SI med hänv.
3 ACP 106 (1910) s. 309 ff., 109 (1912) s. 1 ff. Müller-Erzbachs system har 

sedermera oförändrat eller med blott smärre justeringar upptagits av ett flertal 
förf., t. ex. Pilters, Gefährdungshaftung (1930).

4 Se närmare Müller-Erzbach s. 3 53 f-, 409 ff. och passim. — Strax dessför-

Ett avsevärt framsteg innebar däremot den av Müller-Erzbach 
företagna undersökningen.3 Denne författare upptog Max Rümelins 
teori om »Gefährdungshaftung» men förfinade den genom att kom
binera den med vissa av intresseteoriernas grundtankar. Det rent 
strikta fareansvaret vill han förbehålla de fall, i vilka den av skada 
hotade är en i förhållande till skadegöraren helt utomstående person; 
då föreligger en situation, vilken han betecknar såsom »einseitige 
Gefährdung fremder Interessen». Läget är däremot ett annat, då 
den av skada hotade i eget intresse frivilligt utsätter sina intressen 
för fara, så att säga själv drar in dem innanför fareområdet (t. ex. 
sluter fraktavtal med järnvägsföretag). Då föreligger med den av 
Müller-Erzbach använda terminologien ett fall av »freiwillige In
teressenexponierung», och för sådana fall vill han utforma ett be
tydligt mildare ansvarssystem, »Gefahrtragung», låt vara att han 
icke vill falla tillbaka på culparegeln.4 Genom den därmed gjorda
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distinktionen uppnår Müller-Erzbach en långt säkrare begränsning 
av fareansvaret än sina föregångare. Här låg fröet till den grupp av 
sedermera så ofta använda tankegångar, vilka lämpligen kunna för
ses med den gemensamma etiketten principen om solidarisering med 
faran. Den intensiva användningen av den gräns, som Müller-Erz
bach anvisat, eller av därmed besläktade gränsdragningar har emel
lertid avslöjat, att man i praktiken möter oväntade svårigheter och 
att resultaten ingalunda alltid äro väl motiverade med hänsyn till 
de ändamålssynpunkter, vilka göra sig gällande i vederbörande kon
fliktsituation.* * * * 5 Att lärans bräcklighet trätt allt skarpare fram i 
dagen bör dock ej föranleda till en underskattning av dess bety
delse för faredogmatikens utveckling.

innan hade Krückmann uppställt sin bekanta teori om »Gefährdungsaufrech
nung» (farekompensation), vilken byggde på en liknande tankegång; se hans ut
redningar i Ihjb 52 (1907) s. 428 ff., 54 (1909) s. 107 ff. och 55 (1909) s. 156 ff.

Se närmare nedan s. 269 ff. Jfr de kritiska anmärkningarna hos Bienenfeld
s. 151—54.

° Se t. ex. Enneccerus s. 874. En annan sak är, att lagreglerna om fareansvar i 
vissa avseenden givits en vidsträckt tolkning.

Man skulle kanske vänta sig, att den nu skisserade teoretiska de
batten om fareansvar påverkat rättsutvecklingen. Så har emellertid 
skett endast i mycket begränsad omfattning. Genom lagstiftning 
har man infört olika former av strikt ansvar i vissa skadefall, var
vid typiska fareresonemang anförts såsom motivering. Bland dessa 
fall må här särskilt framhållas skador i följd av järnvägsdrift, bil
trafik och luftfart (Reichshaftpflichtgesetz 1871 och Sachschäden- 
haftpflichtgesetz 1940, Kraftfahrzeuggesetz 1909 samt Luftver
kehrsgesetz 1922). Däremot har rättspraxis hittills avböjt att med 
tillämpning av doktrinens läror utsträcka det strikta ansvaret ut
över de lagreglerade fallen.6 Teoretikernas entusiasm har alltså icke 
delats av praktikerna.

III. I Frankrike påbörjades en rättsvetenskaplig diskussion om 
strikt ansvar först något senare än i Tyskland. Utgångspunkten kom 
huvudsakligen att utgöras av ett bekant stadgande i Code civil, art. 
1384, kring vilket man ■—■ som pendang till skuldansvaret, »la 
théorie de faute» ■—- byggde upp »la théorie du risque créé», före
bådad av Labbé år 1890 och därefter närmare utförd av de båda
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berömda teoretikerna Saleilles och Josserand.7 Av särskilt in
tresse ur trafikskadeproblemens synpunkt är den kuriösa konstruk
tion, som innebär, att vissa saker på grund av sin immanenta 
farlighet själva anses kunna ge upphov till vissa skador och därige
nom grunda skadeståndsansvar (»la responsabilité du fait des 
choses»).8 Till kategorien »farliga ting» räknas bl. a. bilar, men 
gränserna ha av domstolarna gjorts så elastiska, att man hit fört 
även åtminstone enligt vanlig uppfattning så relativt ofarliga saker 
som en tennisboll eller några löv, som fallit ned från ett träd och 
orsakat stopp i ledningar till en grannfastighet.9 Därmed har man i 
själva verket släppt kravet på farlighet. Numera synes man också i 
allmänhet anse, att regeln måste sägas undantagslöst omfatta alla sa
ker, som överhuvud kunna förorsaka skada.* 1 Vad beträffar de mo
tiveringar, med vilka man stött det strikta ansvaret, möter man i 
fransk doktrin i stort sett desamma som i den tyska diskussionen.2 
Det kan tilläggas, att man i nyare fransk doktrin kan märka en 
viss tendens att reagera mot en mera generös användning av det 
strikta skadeståndsansvaret.3

7 Se t. ex. Lundstedt, Strikt ansvar I s. 97—99. För en framställning av den 
franska rättens ställning till frågan om strikt ansvar kan hänvisas till framför allt 
Mazeaud. Av stort intresse är vidare framställningen hos Savatier I nr 274 ff. 
En viktig översikt av handboksmässig karaktär ges av Lalou, Traité pratique de 
la responsabilité civile (4. éd. 1949) nr 970 ff. För uppgifter ang. senaste fransk 
skadeståndspraxis må hänvisas särskilt till Mazeauds fortlöpande redogörelser i 
Rev. trim.

8 Se Lundstedt, a. a. s. 166 ff. En liknande konstruktion har förekommit även
i tysk rätt (»Haftung für Sachen»). Se t. ex. Mauczka, a. a. s. 264 ff. Den har 
där emellertid blott tjänat som en gemensam rubrik för vissa skadesituationer och 
sålunda haft en helt annan innebörd än i Frankrike. Jfr Duden och Süss i ZAIP 
1937, Sonderheft s. 216 resp. 227. På ett liknande »tekniskt» sätt har konstruk
tionen använts i svensk doktrin av Winroth, som uppställde kategorien »ansvar 
för egendom»; se Skadegörelse s. 3 3 ff. I sin senare omarbetning av skadestånds- 
boken har han splittrat denna kategori på tre grupper: »skada av djur», »skada av 
livlös egendom» och »skada av (yrkes)verksamhet». Se Winroth s. 44 ff.

° Lundstedt, a. a. s. 179 not 2, 171.
1 Se sålunda Mazeaud II nr 1227—42, Savatier I nr 339 (jfr nr 3 51) samt 

Lalou, a. a. nr 1245.
2 Se exempelvis det uttalande av Josserand, som cit. av Ussing, Skyld og Skade 

s. 240, i vilket, såsom Ussing ironiskt tillfogar, samlats »saa godt som alle de Argu
menter, man finder enkeltvis hos de andre Forfattere».

3 Se Mazeaud I nr 73 samt den kritiska framställningen i samma arbete nr 
347 ff.
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Även i an glo-amerikansk rätt1 * * 4 *" har man i vidsträckt omfattning 
antagit »strict liability». Oftast har man dock sökt komma tillrätta 
med problemet genom att använda den traditionella begreppsappa
raten inom »torts»-systemet. Särskilt »trespass» och »nuisance» samt 
» duty»-konstruktionen vid »negligence» ha visat sig vara villiga 
redskap i detta sammanhang. Som vägröjare för det strikta ansvaret 
har även tjänstgjort den lära, som brukar sammanfattas med den 
latinska frasen res ipsa loquitur och som innebär, att vissa omstän
digheter anses eo ipso ge upphov till en presumtion om skuld.0 Vi
dare möter, liksom i fransk rätt, konstruktionen »farliga ting» 
(»dangerous things», »dangerous chattels», »dangerous structures»). 
Härtill kommer det berömda avgörandet Rylands v. Fletcher (1868) 
och den därpå uppbyggda doktrinen om strikt ansvar i vissa situatio
ner. Amerikansk rätt känner ytterligare en regel om strikt ansvar 
för » ultra-hazardous (dangerous) activity» (»dangerous opera
tions»), under vilken anses falla exempelvis explosionsskador och 
flygning men däremot icke biltrafik.6 Den anglo-amerikanska skade- 
ståndsrätten uppvisar — liksom rättssystemet i övrigt — en mycket 
egenartad struktur, och detta förhållande har naturligen satt sin 
prägel på den vetenskapliga debatten. Denna omständighet i för
ening med den ännu i dag principiellt ganska avoga inställningen 
gentemot det strikta ansvarets idé måste sägas ha fördröjt en för
domsfri bearbetning av problemet.

1 Den mest ingående skildringen av strikt ansvar i anglo-amerikansk rätt har i
svensk rättslitteratur som bekant givits av Lundstedt, Strikt ansvar Is. 211 ff. Se
beträffande den amerikanska rätten vidare Ussing i Festskrift till Ekeberg s. 511 ff. 
Bland de engelska framställningarna om strikt ansvar må pekas på Winfield
s. 483 ff., Salmond s. 513 ff. samt Clerk s. 595 ff. Se även Charlesworth, 
Liability for dangerous things (1922). Av amerikansk litteratur bör särskilt fram
hävas den auktoritativa framställningen hos Prosser s. 426 ff.

B Jfr Prosser s. 470: »The courts which give the doctrine of res ipsa loquitur 
more than its normal procedural effect as circumstantial evidence regard it as an 
instrument of policy, requiring the defendant to prove that he was not negligent 
or pay.» — Om frasens ursprung, se t. ex. a. a. s. 293.

6 Se närmare Restatement of the law of torts III (1938) Chapter 21 (§ 519 ff.). 
Det bör framhållas, att Restatement bl. a. just på denna punkt mött stark 
kritik; se t. ex. Wherry och Condon i ALR 193 5 s. 113 ff. och Sweeney 
i JAL 1949 s. 343 f. Jfr Prosser 78 f., 454. — Faran har även i andra samman
hang tillmätts särskild betydelse ur skadeståndsrättslig synpunkt, se t. ex. Prosser 
s. 414, 480 f., 487 f. och 676 f.

Varken fransk eller anglo-amerikansk doktrin har i någon mera
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avsevärd mån influerat på den diskussion, som förts i de nordiska 
länderna, där man framför allt hämtat impulser från eller rent av 
stått i direkt beroende av tysk doktrin. På grund härav är det för 
denna framställnings syfte ej nödvändigt att närmare följa fransk, 
engelsk och amerikansk rättsvetenskaps spekulationer över farean- 
svarets problem. Ej heller finnes anledning att företa utblickar över 
läget i andra främmande rättssystem.* * 7 Den nyss gjorda skissen av 
några huvudtankegångar i tysk rättslitteratur torde ensam kunna 
bilda den nödvändiga bakgrunden.

’ Värdefullt komparativrättsligt material ang. strikt skadeståndsansvar återfin
nes i den omfångsrika volymen Premier Congrès international de l’Association Henri
Capitant (1940).

8 Jfr Alexanderson i NJSt 1926 s. 21, Strahl i Minnesskrift II s. 890 och i 
NJMF 1948 s. 183 f., Lundstedt, Culparegeln s. 3 0 och Karlgren s. 14.

9 Jfr Lundstedt, a. a. s. 31.
1 Assarsson s. 12.
2 För Norges och Danmarks vidkommmande blev 0rsteds hävdande av culpa

regeln under 1800-talets förra del av avgörande betydelse. Se t. ex. Ussing, Skyld 
og Skade s. 447 not 1, Stang, Erstatningsansvar s. 42 och Lundstedt, a. st. Det 
bör dock nämnas, att redan Ludvig Holberg hade uppställt en allmän skade-

IV. Det återstår att i korthet antyda grundlinjerna av fareansva- 
rets behandling i nordisk rättsvetenskap.

I svensk rätt var culparegeln långt ifrån helt genomförd i 1734 
års lag; dess definitiva seger bebådades av det begynnande 1800- 
talets stora civillagsförslag.8 Därefter började man också i uni
versitetsundervisningen hävda culparegeln såsom den grundläggande 
principen i vår skadeståndsrätt.9 Sin verkliga glansperiod synes den 
ha upplevt strax efter århundradets mitt, då den upptogs i 1864 
års strafflag 6 kap., som visserligen direkt endast angår skador, 
tillfogade genom brottsliga handlingar, men dock anses böra ana- 
logiskt tillämpas även i övriga fall. Det får uppfattas som ett tids
typiskt tecken, att Assarsson strax därefter i sin skadeståndsrätts- 
liga monografi uttalade: »Sedan man i allmänhet frångått principen 
att tillerkänna en person ersättning för skada, som han lidit genom 
olyckshändelse eller ofri handling, så är det tydligt, att den all
männa grunden för ersättningsskyldighet är uppsåt och vållande. 
Härigenom har begreppet vållande fått den betydelse inom rätts
systemet, som det bör hava.»1 Utvecklingsgången i våra grannlän
der synes ha varit i stort sett likartad.2
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De första rättsfallen angående gnistskador och den därpå föl
jande lagstiftningen om skador i följd av järnvägsdrift gåvo upp
hov till den långa och alltmera intensiva diskussionen om culpa- 
regelns otillräcklighet och fareansvarets nödvändighet i det moderna 
samhällslivet.* i * 3 Det första mera djupgående försöket att »teoretiskt» 
komma tillrätta med problemet gjordes av Nordling.4 Den för 
honom viktigaste uppgiften var att finna en för allt skadestånds
ansvar gemensam grund. Denna ansåg han sig ha funnit i den be
rättigades intresse av ersättning, i den mån detta vid en jämfö
relse framstår såsom relativt förnuftigare än den andres intresse 
att icke behöva svara för skadan. Vid avvägningen mellan dessa två 
intressen skulle man förutom till skuld ta hänsyn även till den om
ständigheten, att den skadegörande tilldragelsen lämnar ett för ska
degöraren förmånligt resultat, bildar en länk i en till hans fördel 
driven verksamhet, utgör »ett olycksbringande utbrott av krafter, 
för vilka han är rättssubjekt, eller innebär en hämsko på dylika kraf
ter, då de voro att påräkna till gagn för annan». Som rekvisit för rätt 
till skadeersättning uppställde Nordling därför, »att den fysiska or
saken till den uppståndna skadan ligger i annans med skuld förenade 
handling eller i åtgörande eller tilldragelse, som, ehuru icke beroende 
av skuld hos viss annan person, dock antingen, positivt eller nega
tivt, bestämts av i viss mån självständigt verksamma krafter, till
hörande honom, eller ock lämna ett resultat till hans förmån» (s. 
246). Redan av detta kortfattade referat torde framgå, att i Nord- 
lings teori ett flertal olika tankelinjer bryta sig mot varandra. Till 
största delen är den dock inspirerad av eller åtminstone tydligt 
överensstämmande med de tyska intresseteorierna.5

ståndsregel, grundad på ett skuldrekvisit; se Stang, a. a. s. 3 8 not 96 och Solem
i TfR 1946 s. 427 f. I Finland tycks däremot culparegelns definitiva genombrott
ha skett något senare än i de övriga nordiska länderna. Se Ek s. 106.

3 Se ovan s. 24 f.
4 S. 242 ff. Östberg s. 3 f. grundar sin uppfattning på Nordlings lära.
5 Dessa hade antytts redan i A. Merkels år 188 5 utkomna arbete Juristische 

Encyclopädie s. 290 (jfr ovan s. 64 och Bienenfeld s. 142 not 170) och kunna 
på denna väg ha influerat Nordling. Å andra sidan framstår, från en vidare syn
punkt sett, den refererade huvudtanken som en konsekvens av den av Nordling 
genomgående använda intressejurisprudentiska metod, vilken tar sin utgångspunkt 
i tesen, att grunden för en rättighet är den berättigades förnuftiga intresse (se hans 
a. a. s. 129).

Det är instruktivt att se, hur Nordling tillämpar sin lära på
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frågan om gnistskador (s. 264 ff.). Han fastslår, att järnvägsdriften 
innebär en eldfara för grannskapet. Om staten på grund av järn
vägarnas påtagliga nytta trots eldfarligheten icke anser sig böra 
hindra anläggandet och drivandet av järnvägar utan t. o. m. själv 
sätter i gång sådana företag ■—■ verksamheten är sålunda icke rätts- 
stridig — frågar man sig, om faran uteslutande bör drabba den 
enskilde, som blir utsatt för den. »Svaret kan icke gärna bliva an
nat, än att detta är orätt. Skadan bör onekligen falla tillbaka på 
den rörelse, för vilken trafikerandet äger rum» (s. 265).ß Vid den 
praktiska användningen av teorien flyter sålunda argumentationen 
snabbt ut i lösliga billighetsavvägningar.

Några år senare togs frågan om det strikta ansvarets grund upp 
till utförlig och skarpsinnig undersökning av Wilhelm Sjögren.* * 7 
Även för honom var sökandet efter en för allt skadeståndsansvar 
gemensam grund den stora uppgiften. Endast genom att på ett eller 
annat sätt anknyta skadans orsakande till skadegörarens vilja kunde 
man enligt Sjögren uppnå det instinktiva och av rättsmedvetandet 
omedelbart ställda kravet på skadeståndsansvar, den känsla av för
pliktelse, som visade hän mot att man verkligen fått tag på ett all
mänt kriterium med rättslig relevans. Den efterforskade grunden 
skulle därför vara att finna i den skadegörande verksamhetens rela
tion till damnifikantens vilja. En sådan relation kunde tänkas upp
nådd på två vägar. Å ena sidan har man de fall, i vilka ett skuld
moment ingår (culpafallen). Skulden hade därvid icke konstitutiv 
betydelse utan blott symptomatisk, i det den bevisade, att verksam
heten kunde hänföras till den handlandes vilja såsom causa efficient 
(dvs. orsak i hävdvunnen logisk mening). Å andra sidan har man 
sådana fall, i vilka ansvar utlöses utan culpa. Här skulle sambandet 
mellan viljan och skadan framgå av den omständigheten, att verk-

8 I fortsättningen utför Nordling sin ståndpunkt något närmare och modifierar
tesen bl. a. med användande av prioritetssynpunkten (s. 267).

7 Om rättsstridighetens former (1894). Jfr Thyrén i TfR. 189 5 s. 3 09 ff. 
Sjögrens undersökning publicerades sedermera i förkortad form på tyska i Ihjb 3 5 
(1896) s. 343 ff. och har i senare tysk doktrin ofta citerats med uppskattning; 
vanligen har man dock reserverat sig för dess utomordentliga svårtillgänglighet. I 
svensk doktrin har Sjögrens teori kritiserats av framför allt Lundstedt i TfR 1923 
s. 127 ff. och Culparegeln s. 134 ff. Reuterskiöld har i TfR 1908 s. 345 ff. 
tvärtom sökt bygga vidare på den av Sjögren lagda grunden (se särskilt slutsatsen 
på s. 3 5 5). — Året innan Sjögrens avhandling offentliggjordes hade problemet 
vidrörts i förbigående av Thyrén, Culpa legis Aquiliæ I (1893) s. 14 f.
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samheten skett i damnifikantens intresse (verksamhetens finalitets- 
moment). Man hänför därigenom verksamheten till den handlandes 
vilja såsom causa finalis. För att en sådan anknytning skulle kunna 
vara motiverad, krävdes dock, att ifrågavarande persons intressen 
kunde påvisas vara av en sådan intensitet och konkretion, att de med 
fog kunde sägas utgöra hans särskilda intressen. Skillnaden mellan 
de båda grupperna av fall vore blott av teknisk art (i den första 
gruppen uppställde man culpa som rekvisit, i den andra däremot 
icke).8 Ur praktisk synpunkt kan Sjögrens lära tydligen samman
fattas sålunda, att ersättningsansvar anses förutsätta antingen skade
görarens skuld eller att den verksamhet, som givit upphov till skadan, 
företas i skadegörarens intresse.9

Sjögrens undersökning framstår onekligen som en för sin tid 
märklig prestation. Man kan emellertid fråga sig, om icke efter
följande doktrin i viss mån — måhända beroende på den svårtill
gängliga form, i vilken undersökningen framträder — tillskrivit 
Sjögrens tankar en alltför hög grad av originalitet. Om man av
kläder dem den yttre begreppsapparaten finner man snart, att de 
förete en påtaglig likhet med intresseteorierna* 1, ett faktum, varom 
Sjögren själv var fullt medveten2. Hans teori torde därför riktigast 
böra uppfattas såsom en säregen variant av intresseteorierna.3 Det 
kan tilläggas, att Sjögren under en senare period av sitt liv tycks ha 
ställt sig betydligt mera reserverad till möjligheten att med en enkel 
formel lösa problemet om ansvarsgrunden.4

8 Se Sjögren, särskilt s. 188 ff. och sammanfattningen s. 249 f.
9 Jfr Ussing, Skyld og Skade s. 261.
1 Se t. ex. de för dessa teorier typiska passagerna hos Sjögren s. 206 f. och 210. 

Jfr Randa, Die Schadenersatzpflicht (1907) s. 13 i. f.
2 På s. 212 not 2 framhåller han, att hans uppfattning av problemet om skade- 

ståndsskyldighet oberoende av culpa står nära den av Adolf Merkel företrädda. Un
der sin ungdoms högre juridiska studier i Tyskland var Sjögren också Merkels 
lärjunge.

8 Dock låter exempelvis Bienenfeld i sin doktrinhistoriska översikt Sjögrens 
teori ensam bilda den sista gruppen av teorier (»Zwecktheorie»), se a. a. s. 154 f.

4 Se hans i senare litteratur synbarligen icke uppmärksammade yttrande i TfR 
1903 s. 205 f.: »På grund av lagstiftningens bristande enhet och följdriktighet 
måste emellertid varje försök till en sammanfattning av och principiell motivering 
för de fall, då skadeståndsskyldighet föreligger oberoende av vållande, utfalla 
mindre tillfredsställande.» Jfr Alexanderson, Juristprofiler — och ett par andra 
(1948) s. 121.

Då Winroth året efter det att Sjögrens avhandling publicerats
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snuddade vid frågan om fareansvarets grund, var han tydligt opå
verkad av dennes teorier. För honom synes det utslagsgivande mo
mentet ha varit själva farligheten. »Har ägaren underlåtit att till 
förhindrande av skada för annan vidtaga det, som för ändamålet 
anbefalles av lag och vederbörande myndighet eller i allmänhet iakt- 
tages, kommer han i ersättningsskyldighet för den inträffade ska
dan.»5 Samtidigt som med detta yttrande pekas på preventionssyn- 
punktens betydelse har även antytts, att egentligen ett slags culpa 
skulle ligga i botten även för det icke-culpösa skadeståndsansvaret; 
skadegöraren skulle tydligen ha brustit i den särskilda honom ålig
gande »förpliktelsen» att vidta alla försiktighetsmått och noggrant 
övervaka den »farliga egendomen».6 I detta sammanhang bör på
pekas, att Winroth i den omarbetade och utökade andra upplagan av 
sitt skadeståndsrättsliga arbete däremot synes ha tagit intryck av 
den livliga rättsteoretiska diskussionen, i synnerhet intresseteorierna.7

5 Winroth, Skadegörelse s. 25 i. f.
8 Jfr den liknande tankegången hos Schrevelius, Lärobok i Sveriges allmänna 

nu gällande civil-rätt II (2. uppl. 1857) s. 403.
7 Winroth s. 21.
8 Gjelsvik, Om skadeserstatning for retmæssige handlinger efter norsk ret 

(1897) s. 14—17. ■—■ Hagerot i TfR 1894 s. 53 är tydligt påverkad av de tyska 
intresseteorierna.

° A. Serlachius s. 8 5 fif., särskilt s. 105. Forsman, som några år tidigare hade 
bearbetat skadeståndsrätten, byggde däremot snarast på kausalitetsteoriernas grund; 
se sålunda hans uttalanden i Bidrag till läran om skadestånd i brottmål (1893) 
s. 169, 188 och 215.

I norsk doktrin behandlades det strikta skadeståndsansvaret frag
mentariskt av Gjelsvik i en konkurrensskrift. Allt sådant ansvar 
återförde han på två, varandra kompletterande principer: expropria- 
tionsprincipen och de rättstekniska hänsynens princip.8 Bakom dessa 
nya beteckningar dölja sig välkända tankegångar. Expropriations- 
principen är sålunda en överbyggnad på de båda av Rudolf Merkel 
uppställda principerna om det övervägande intresset och det aktiva 
intresset, och de rättstekniska hänsyn, som åsyftas, äro de i vissa 
situationer uppstående bevissvårigheter, vilka ofta ha ansetts rätt
färdiga en skärpning av ansvaret utöver culparegeln till åtminstone 
en regel angående omkastad bevisbörda. Till intresseteorierna anslöt 
sig även finländaren Allan Serlachius, som emellertid däri an
såg sig ha funnit en för alla former av skadeståndsansvar gemen
sam grund.9
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I Danmark tog debatten om ansvar utanför culparegeln sin bör
jan på allvar först i och med Ussings stora gradualavhandling Skyld 
og Skade (1914), en milstolpe i den nordiska skadeståndsteoriens 
historia. I detta arbete uppställde Ussing sin bekanta tes, att extra
ordinära handlingar, vilka medföra en säregen (osedvanlig) fara, 
böra medföra ansvar oberoende av vårdslöshet.1 Såsom Ussing själv 
framhåller2, står han i viss tacksamhetsskuld till tysk doktrin, i 
synnerhet till Müller-Erzbach, som hade begränsat den strikta an- 
svarsregeln till fall av »einseitige Gefährdung» (dvs. vad Ussing 
kallar » intressekollisionsf allen» ), samt till Max Rümelin, som ju 
kraftigt betonat nödvändigheten av att inskränka sig till extraordi
nära handlingar.

1 Ussing, Skyld og Skade s. 118 och passim. Tesen har senare vidhållits av 
Ussing såväl i en rad uppsatser som i Erstatningsret s. 12 5. Jul. Lassen anslöt sig 
till Ussings formel, se Haandbog i Obligationsretten, Almindelig Del (3. Udg. 1917 
—20) s. 3 39 f.

2 Se Skyld og Skade s. 253, 277.
3 Se i svensk rättslitteratur särskilt analyserna hos Ekelöf, Om interventions- 

grunden (1937) s. 31—34 och Hellner s. 188 ff.

I och med omnämnandet av Skyld og Skade befinna vi oss emel
lertid mitt i den aktuella debatten om fareansvaret och ha alltså 
lämnat doktrinhistoriens område. I all sin korthet kunna måhända de 
gjorda antydningarna om de viktigaste utvecklingslinjerna ge det 
nödvändiga perspektivet på de problem, som framställningen nu 
övergår till att söka analysera.

B. De tättspolitiska motiveringarna för fareansvar och 
deras tillämplighet på trafikskadefallen.

I. Av den doktrinhistoriska översikten har framgått, hur den 
vetenskapliga debatten företrädesvis kretsat kring spörsmålet om det 
strikta skadeståndsansvarets »rättsgrund» eller, som man kortare 
uttrycker sig, »grund». Begreppet rätts grund — som ofta förekom
mer i juridiska resonemang på de mest skilda områden — har emel
lertid en mycket svävande innebörd3, och det är därför av vikt 
att klargöra, i vilken mening termen vanligen användes i detta 
sammanhang. Man finner snart, att åtminstone tre betydelsevarianter 
kunna urskiljas och att dessa varianter begagnas än isolerade, än så
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att man på samma gång åsyftar två av betydelserna eller rent av 
alla tre.

(1) Ofta låter man uttrycket »skadeståndsansvarets grund» stå 
som synonym för dess syfte, dess rättspolitiska ändamål.

(2) Vidare användes »rättsgrund» såsom en blott juridisk-tek- 
nisk term för ett visst rättsfaktum eller för en viss del av resp, 
hela det komplex av rättsfakta, som anses nödvändigt för att rätts- 
följden skadeståndsansvar skall utlösas.

(3) Slutligen vill man genom att utpeka en »rättsgrund» av ett 
eller annat slag rättfärdiga, dvs. med anläggande av rättvisesyn
punkter motivera, den valda lösningen. Rättsgrund blir i detta sista 
fall detsamma som rättfärdighetsgrund.

Då nutida författare resa spörsmålet om skadeståndsansvarets 
rättsgrund, avse de regelmässigt att ta uttrycket i den första av de 
nu angivna betydelserna.4 Man har givetvis icke något som helst 
intresse för äldre doktrins av ett naturrättsligt föreställningssätt 
präglade försök att finna en i sig existerande, mystisk grund, ur 
vilken hela skadeståndsrätten skulle vara ett utflöde. Däremot är 
det en alldeles nödvändig uppgift att bestämma, vilka samhälleliga 
ändamål man önskar tillgodose genom uppbyggandet av ett visst 
regelsystem, och vilka verkningar, som avses skola framgå resp, som 
verkligen framgå såsom ett resultat av sagda systems tillämpning. 
Detta gäller icke blott då man vill skaffa sig en fast grundval för 
de lege ferenda-resonemang utan är lika oundgängligt för en riktig 
uppfattning och utläggning av gällande rätt?

Huvudbetydelsen av begreppet rättsgrund, sådant detta numera 
användes inom skadeståndsläran, låter sig därför bestämmas som 
de rättspolitiska motiveringarna för vissa regler. Detta förhållande 
hindrar dock ingalunda, att samtidigt de båda andra betydelserna 
av ifrågavarande term kunna vara avsedda. Då man talar om culpa 
såsom rättsgrund för skadeståndsplikt, är det möjligt, att man där
med åsyftar icke blott att vårdslöshetsrekvisitet är ämnat att fram
mana en förhöjd grad av aktsamhet eller är uttryck för vissa andra 
rättspolitiska syften utan även att culpa är ett vid denna ansvars-

4 Se t. ex. Lundstedt, Culparegeln s. 7 not 1 och Karlgren s. 18.
6 Det synes därför vara omöjligt att med exempelvis Bienenfeld s. 49 ff. dra 

upp en knivskarp gräns mellan frågan om reglernas struktur och frågan om de 
bakom reglerna liggande rättspolitiska motiven (»det teoretiska problemet» resp, 
»det rättspolitiska problemet»). Jfr Lundstedt, Culparegeln s. 102 f.
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form säreget rättsfaktum för skadeståndspåföljden samt att detta 
rättsfaktum utgör just det moment, som åtminstone i allmänhetens 
ögon rättfärdigar påläggandet av skadeståndsplikten.

I den livliga debatten om det strikta ansvarets rättsgrund har man 
i stort sett genomgående skurit all s. k. farlig verksamhet över en 
kam och sålunda nöjt sig med att ställa spörsmålen generellt. För 
att en sådan metod skall kunna drivas med framgång, måste givetvis 
krävas dels att man rör sig med en klart avgränsad kategori, dels 
att denna kategori är tillräckligt homogen till sitt innehåll. Såsom 
redan i inledningen till detta arbete framhållits, torde det i före
varande fall brista i båda dessa avseenden, varför man lätt löper 
risken att hamna i falska generaliseringar och lösa påståenden. Det 
saknas därför anledning att här föra diskussionen vidare enligt de 
traditionella linjerna. Ej heller synes ett så vittfamnande grepp vara 
påkallat eller ens lämpligt i fråga om en undersökning, vars egentliga 
föremål är trafikskadeansvaret. Däremot är det en angelägen upp
gift att granska de rättspolitiska motiveringar, som ligga bakom det 
utöver culparegeln skärpta ansvaret i just trafikskadefallen. Därvid 
förefaller det lämpligt att verkställa en inventering av de viktigaste 
motiveringarna för fareansvaret i dess helhet och se efter, i vad mån 
dessa motiveringar med fog kunna åberopas beträffande här ifråga
varande specialfall. Med ett på så sätt begränsat och därför också 
mera överskådligt undersökningsområde bör det finnas större möj
ligheter att hålla sig till en konkret argumentering och med åtmin
stone en viss grad av säkerhet fastslå de ändamålssynpunkter, vilka 
göra sig påminta i varje särskilt typfall.

Man bör givetvis hålla i minnet, att den valda framställningsme
toden innebär en renodling av problemställningen såtillvida, som 
många forskare hävda, att två eller flera rättspolitiska motiv sam
tidigt ligga till grund för det strikta ansvaret. För en analys är det 
emellertid nödvändigt att först behandla varje särskild tankelinje 
principiellt isolerad (II—XIII) innan man ställer frågan, till vilka 
resultat en kombination mellan dem kan tänkas leda (XIV).

II. Ej sällan åberopas allmänna billighetsöverväganden såsom 
rättspolitisk motivering för det strikta ansvaret.6 Av särskilt in-

6 Se härom särskilt framställningen hos Bienenfeld s. 104 ff. med hänv. och 
som exempel på här avsedd argumentation Fromherz, Haftpflichtrecht (1913) 
s. 9. Bland nordiska författare kunna anföras Kreüger i NT 1881 s. 387, Nord-
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tresse är, att sådana synpunkter skjutits i förgrunden vid tillkom
sten av såväl järnvägsskadelagen* * * * * * 7 och luftfartsskadelagen8 som bil- 
skadelagen. I förarbetena till exempelvis den sistnämnda framhöll 
sålunda departementschefen, att då en utomstående drabbas av skada, 
som härrör från de särskilda faror, varmed biltrafiken är förenad, 
så »måste det, som också i nutida rätt erkännes, anses vara billigt 
att på den, för vars räkning trafiken äger rum, lägga ansvaret för 
skadan i vidsträcktare omfattning än som följer av allmänna rätts
grundsatser om vållande såsom förutsättning för ersättningsskyl
dighet. ---------- - Det synes vara i full överensstämmelse med billig

ling s. 264 f. och Skeie i TfR 1907 s. 169 f. Jfr Ussing i UfR 1915 B s. 329, 
där det påpekas, att regeln om strikt ansvar vid farlig verksamhet i allmänhet bör
fasthållas, »og Grunden hertil er först og fremmest, att den dog gennemsnitlig
fprer til det rætferdige Resultat». Trolle har i UfR 19 51 B s. 122 f. uttalat stark 
sympati för att bygga skadeståndsrätten icke enbart på nyttohänsyn utan även pa
»mere emotionelt farvede Fornemmelser om Rætferdighed». — De ofta förekom
mande hänvisningarna till billighetens krav äro ingalunda entydiga utan dölja
tvärtom, här som eljest, ett ganska brokigt tankeinnehåll. Jfr Hellner s. 216 ff.

’ NJA II 1886 nr 4 s. 3, 15 f. och Herslow s. 38. Jfr Strahl i Minnesskrift II
s. 895.

8 NJA II 1922 s. 309. Jfr Strahl, a. a. s. 899 i. f.
8 NJA II 1917 s. 84.
1 Alexanderson, Bidrag till läran om penninganvisning enligt svensk rätt I 

(1904) s. 3 8 noten från föreg. s.

hetens krav, att ägaren bär följderna av att det trafikmedel, han 
använder, icke behörigen fungerar.»9

Emellertid har, som Aeexanderson i annat sammanhang uttryckt 
förhållandet, billigheten såsom ledstjärna »ett icke oförtjänt van
rykte».1 Visserligen kommer det alltid att behövas skönsmässiga 
korrektiv för att i viss utsträckning utjämna den ständiga spän
ningen mellan abstrakt regel och konkret situation. Likaledes bör 
den lagstiftare, som vill utnyttja rättsreglernas moralbildande ver
kan, givetvis undvika att skapa ett regelsystem, som står i bjärt 
kontrast mot och därför direkt utmanar i samhället rådande värde
ringar om rättvisa och billighet. Men då billigheten plötsligt upp- 
höjes till allmän princip och rättspolitiskt riktmärke, är det all 
anledning att vara på sin vakt. En sådan användning av billighets- 
synpunkter är vanligen betingad av antingen bristande analys av 
bakomliggande reella ändamålshänsyn eller helt enkelt en svår argu
mentnöd.

Om man vill göra allvar av tanken att lansera billigheten såsom
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ansvarsgrund, medför detta de mest genomgripande konsekvenser. 
Därigenom upplöses nämligen hela regelsystemet på skadeståndsrät- 
tens område i en enda norm: när skada inträffat, skall domstolen i 
enlighet med »billighetens krav» avgöra, huruvida ersättning skall 
utgå och, i den händelse denna fråga besvaras jakande, ytterligare 
vem som skall åläggas betalningsskyldighet ävensom hur mycket 
vederbörande skall erlägga. Det behöver knappast påpekas, att man 
på så sätt förlorar varje hållpunkt och endast kapitulerar inför svå
righeterna. Den redan förut diffusa skadeståndsläran flyter då ut i 
rena intet. Inför ett sådant resultat hejda sig också de flesta jurister2 
och inskränka sig till att använda billighetsprincipen blott såsom 
komplettering av någon annan rättspolitisk tankegång. I det nyss 
citerade svenska motivuttalandet har man sålunda kombinerat bil
ligheten med fareargumenten.3 Åberopandet av billigheten på så
dant sätt sker emellertid lika oreflekterat som i de förut nämnda 
fallen. Uppgiften måste fortfarande vara att rationalisera billig- 
hetsföreställningarna, att klarlägga bakomliggande hänsyn och socialt 
eftersträvansvärda mål.

2 Se dock t. ex. i modern nordisk rättslitteratur Harbek s. 17, som vill lämna 
domstolarna synnerligen vidsträckta möjligheter till konkret rimlighetsvärdering. 
Jfr Myhre i NFT 1951 s. 145.

s Just denna kombination synes vara den vanligaste. Se utanför trafikskadean- 
svarets ram motiven till vår första lag om ersättning för olycksfall i arbete, NJA II 
1902 nr 5 s. 4 och 15 f., jfr Strahl i Minnesskrift II s. 896 f.

4 M. Römerin, Schadenersatz ohne Verschulden (1910) s. 70 yttrar om tanken 
att upphöja rikedom till civilrättslig »Schuldgrund»: »Heisst das nicht, den Zivil
richter zum Organ einer ’gerechten Vermögensverteilung’ machen wollen, wozu
ihm jede Legitimation fehlt?» Jfr ur svensk rättslitteratur Livijn s. 45 f. I annan

6 — 516884 K. Grönfors

III. Vid sådana rationaliseringsförsök har man ibland givit billig- 
hetssynpunkterna en alldeles speciell socialpolitisk eller socialistisk 
färgning. Den sistnämnda, mera utrerade varianten utgår från tesen, 
att den nuvarande egendomsfördelningen är »orättvis», och som 
jämförelseobjekt sätter man upp ett tänkt idealsamhälle, i vilket 
alla inta samma förmögenhetsläge. Därför vore det »rättvist», att 
den rike ålägges att betala ersättning till en skadelidande, som är 
fattig, medan däremot den motsatta situationen alltid bör undvikas. 
Skadeståndsinstitutet omvandlas då till att bli ett bland många me
del att dirigera egendomsfördelningen i förmögenhetsutjämnande 
syfte.4 * 6 Då dessa tankegångar icke på något sätt kunna bringas i
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samklang med svenska rättstraditioner och veterligen ej heller vun
nit gehör i vårt land, saknas det anledning att granska dem när
mare. Det må blott påpekas, att så länge man fasthåller vid det 
elementära kravet, att skadeståndsplikt i varje fall förutsätter en 
skada, så länge är också skadeståndsinstitutet ett ovanligt illa lämpat 
medel för egendomsutjämning, då det ju dels träder i funktion en
dast »slumpvis», dels icke låter sig kontrolleras.

Vanligare äro vissa likartade resonemang, vilka framträda i en 
mera modest, allmänt socialpolitisk utformning.* * * * 5 Rättsreglerna böra 
icke, framhåller man, motarbeta den höjning av levnadsstandarden 
för de sämre ställda samhällsskikten, som numera framstår såsom 
en av den moderna välfärdsstatens viktigaste uppgifter. Tvärtom 
skall regelsystemet konstrueras så, att det underordnar sig och stöd
jer denna uppgift. Rätten skall ha en »social» prägel. Den yttersta 
konsekvensen av denna uppfattning blir en strävan att tillerkänna 
skadeersättning blott åt den, vars ekonomiskt svaga ställning gör 
honom i behov av sådan.6 Argumenteringen brukar göras gällande 
framför allt på culparegelns område och illustreras med det ofta an
förda exemplet rörande miljonärens dyrbara porslinsvas, som för- 
störes genom en fattig mans vårdslöshet.7 På det strikta ansvarets 
område förekommer argumenteringen i stort sett endast jämsides 
med poängterandet av andra legislativa hänsyn.8
riktning uttalar sig t. ex. den tyske rättsvetenskapsmannen Esser i ACP 148
(1943) s. 145: »Die zugespitzte Formulierung, das ’Reichtum und Armut keine
Rechtskategorien’ sind, entstellt böswillig die Grundlage dieses Ordnungsproblems
und seiner Zurechnungsidee: den Gemeinschaftsgedanken.» Prov på rent totalitära 
billighetsmotiveringar ger Swoboda i ZfHR 109 (1943) s. 284 f.

5 Jfr de förslag till reform av skadeståndsrätten efter socialpolitiska riktlinjer, 
som skisserats av Andenjes, Fortid og framtid i erstatningsretten (1943) och 
Strahl i SvJT 1947 s. 98 ff., TSA 1949 s. 180 ff., Skadeståndsutredning s. 96 ff. 
och passim samt ur modern tysk doktrin exempelvis Esser, vars intressanta teore
tiska utläggningar i sista hand falla tillbaka på ett »socialt» färgat billighets- 
begrepp (se särskilt s. 107).

° Strahl, Skadeståndsutredning s. 70 f. ställer sig i huvudsak avvisande till prin
cipen om behovsprövning av skadeersättning men lägger motsvarande behovspröv- 
ning av försäkringsersättning, dock beräknad enligt fasta taxor, till grund för det 
av honom skisserade reformprogrammet (se särskilt s. 81, 83 och 97).

7 Se t. ex. Lundstedt i NJSt 1926 s. 213. Jfr samme förf:s anmärkningar i 
TfR 1923 s. 84 f., 104 ävensom Obligationsbegreppet II: 1 s. 190 f. Se ytterligare 
af Hällström i NJMF 1948 s. 181.

8 Jfr nedan s. 91 ff. rörande verksamhetens större ekonomiska bärkraft som. 
argument.
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Värdet av dessa tankegångar torde vara helt beroende av hur 
långt de drivas. Att vi för närvarande hålla på att bevittna en ut
veckling i riktning mot ett allt kraftigare hävdande av »sociala» 
synpunkter i såväl lagstiftning som rättstillämpning är ett välbekant 
faktum. Exemplet med den dyrbara porslinsvasen visar också nöd
vändigheten av att förfoga över olika korrektiv mot av vissa skäl 
icke önskvärda resultat. Sådana tillhandahållas också av den gäl
lande rättsordningen (regler om utmätningsfri egendom etc.). Vi
dare vore det måhända lämpligt att i ökad omfattning kunna ta 
hänsyn till parternas förmögenhetsförhållanden vid avgörandet av 
skadeståndsmål. På trafikskadornas område gäller detta alldeles sär
skilt i fråga om de stora skadeståndskrav, som anställda i kommuni
kationsföretag kunna ådra sig redan genom en i och för sig obe
tydlig ouppmärksamhet. Men exemplet och den tankegång, som 
därigenom skall belysas, för knappast längre. Man har därmed näppe
ligen motiverat ett upphöjande av dessa såsom undantagsregler ver
kande korrektiv till huvudregel och genomgående rättspolitisk prin
cip. Ett sådant förfaringssätt skulle endast framstå som resultat av 
en bristande förståelse för de komplicerade sammanhangen. Ett naket 
åberopande av »sociala rättvisekrav» innebär, liksom ett sådant åbe
ropande av rättvisesynpunkter överhuvud, att man icke höjt sig 
över schablonens stadium.

IV. Nära de nu berörda »sociala rättvisemotiveringarna» ligger 
lyxsynpunkten. Visserligen torde denna aldrig ha hävdats med av
seende på sjöfart och järnvägsdrift, men i bilismens och flygets 
barndom har den kommit till desto flitigare användning.  Då dessa 
trafikmedel ännu blott voro tillgängliga för ett fåtal människor, låg 
det onekligen nära till hands att låta denna genomsnittligen ekono
miskt starkare grupp bära hela risken för utövandet av sitt »rike- 
mansnöje». Att denna synpunkt numera icke besitter någon som 
helst genomslagskraft behöver knappast påpekas.

9

V. I äldre litteratur har man anfört äganderättens okränkbarhet 
såsom det strikta ansvarets rättsgrund. Däri har man sett ej blott 
ett hållbart rättspolitiskt skäl för ansvaret och en rättfärdigande

9 Se bland nordiska författare t. ex. Lochen i NRt 1917 s. 390 och Brüel i 
UfR 1918 B s. 202. Jfr Hansson i NRt 1934 s. 677, Simonsen i TfR 1939 s. 473 
och 493 samt Andenæs i TfR 1943 s. 397.
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omständighet av stark psykologisk verkan utan även en begreppslig 
nödvändighet. Resonemanget har särskilt gjorts gällande i fråga om 
skador i följd av järnvägsdrift och luftfart.1 Bortsett från att det 
är betingat av ett naturrättsligt föreställningssätt, innehåller det i 
egenskap av motivering för strikt ansvar en påtaglig svaghet: det 
kan med lika stort fog göras gällande även i fråga om sakskador 
inom culparegelns område. Då resonemanget allmänt övergivits i 
modernare framställningar, är ett närmare bemötande överflödigt.

1 Jfr om järnvägsdrift t. ex. anmärkningarna hos Müller-Erzbach s. 3 34 f. 
Beträffande luftfarten har man argumenterat efter linjen, att jordägaren, om han 
skall behöva finna sig i kränkning av sin äganderätt genom överflygning, i stället 
måste få ersättning för all skada, som därigenom kan komma att tillfogas honom. 
Se t. ex. Pattai, Haftpflicht für Schäden aus Elektrizitätsanlagen und Luftfahrt 
(1912) s. 34 ff., Kohler, Luftfahrtrecht (1912) s. 13 f., Schroeder, Die Haft
pflicht im Luftflug (1913) s. 12, Bohlen i HarvLR 1936—37 s. 728 f. och 
Riese s. 350. Jfr Cohn i UfR 1911 B s. 44. En sådan problemställning saknar 
emellertid allt intresse för svensk rätts del redan av den orsaken, att jordägaren 
icke anses ha oinskränkt rådighet uppåt i luftlagren; jfr UndÉn, Svensk sakrätt 
II: 1 (3. uppl. 1951) s. 63 f. I engelsk och amerikansk rätt har man tidigare hållit 
mycket hårt på maximen cuius soltim, eius usque ad coelum (om dess ursprung och 
utveckling, se t. ex. BouvÉ i ALR 193 0 s. 23 6—57, McNair s. 13 ff., Sweeney i 
JAL 1932 s. 3 5 5 ff., La Pradelle i RGDA 1932 s. 294 ff. och Hotchkiss hos 
Shawcross nr 446), men den är numera övergiven. Jfr Nokes s. 113 och 
Causby-fallet, nedan s. 297. Exempel på hur olika resultat som erhållits med hjälp 
av resonemang av nu berörda typ ger Neumann s. 32: »Die Verleihung eines 
Ueberflugrechtes hätte demnach nach gemeinem englischen Recht zu einer Be
seitigung der Ersatzansprüche aus nuisance führen können, im französischen Recht 
hätte sie auf das Haftungsrecht keinen Einfluss ausgeübt. Im deutschen gemeinen 
Recht wurde sie zu dem Anknüpfungspunkt für die luftfahrtrechtliche Haftung 
des gemeinen Rechts.»

2 I nordisk litteratur har detta gjorts särskilt av Stang, Erstatningsansvar 
s. 142 ff. Se även t. ex. Astrup Hoel, Risiko s. 18 och 192, Sandström s. 31 samt 
Ek s. 2 54.

3 Lundstedt, Strikt ansvar II: 1 s. 420 ff. Jfr redan samme förf, i TfR 1923 
s. 143 f.

VI. I intimaste samband med tanken på äganderättens okränk - 
barhet står expropriationssynpimkten, vilken ibland tagits till ut
gångspunkt för ett klarläggande av det strikta ansvarets grund.2 
Denna metod har nyligen gjorts till föremål för kritik av Lund- 
stedt, som särskilt framhållit den » rättsideologiska» belastningen.3 
I stort måste denna kritik anses träffande. Mindre övertygande före
faller dock Lundstedts invändning, att preventionssynpunkten, vil-
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ken enligt hans uppfattning spelar en central roll på det strikta 
ansvarets område, fullständigt skulle saknas i fråga om expropria- 
tionsersättningen.* 4 5 6 Tvärtom torde kunna anföras goda skäl för att 
skapa garantier mot ett av de lagstiftande instanserna icke avsett, 
alltför utvidgat bruk av expropriationsreglerna. Värdefullt är på
pekandet, att expropriationssynpunkten i själva verket har rätts- 
stridighetsläran att tacka för sin framgång. Att man funnit så stora 
likheter mellan det strikta ansvaret och expropriationsfallen torde 
endast kunna förklaras därigenom, att man satt rättsstridighetsre- 
kvisitet i centrum0, varvid man ej gjort någon åtskillnad mellan å ena 
sidan verksamheten i dess helhet och å andra sidan den skadeutlö- 
sande händelsen (»rättsenligt men ersättningsbelagt ingrepp i annans 
skyddade intresse»). Om man däremot ställer rättsstridighetsläran 
på den undanskymda plats, till vilken modern nordisk doktrin på 
goda grunder så gott som undantagslöst vill hänvisa den, skiftar 
bilden karaktär, och i stort sett lär man hos expropriationsfallen 
knappast kunna finna några typiska drag, vilka överensstämma 
med de olika arterna av »farlig verksamhet».0 Grundväsentliga olik
heter i jämförelse med trafikskadefallen kunna däremot lätt iakttas: 
vid expropriation är »det skadelidande subjektet» i god tid före 
»skadans inträffande» (= ingreppet) redan utvalt, medan däremot 
en trafikskada ännu vid samma tidpunkt kan tänkas drabba vem 
som helst av en stor mängd subjekt (alltså en tämligen diffus grupp 
av potentiella skadelidande) ; vid expropriation sker skaderegleringen 
(skadevärderingen) före »skadans inträffande» men vid trafikskador 
först efter samma tidpunkt osv. Sådana och liknande skillnader med 
hänsyn till strukturen medföra naturligen, att en jämförelse måste 
bli av föga värde. Expropriationssynpunkten erbjuder därför ej

* A. a. s. 117 f., 421 i. f., 425. Jfr samme förf, i NJSt 1926 s. 225 och Obliga-
tionsbegreppet II: 1 s. 209.

5 Jfr Karlgren s. 132.
6 Förhållandena äro emellertid ingalunda exakt desamma i alla de situationer, 

vilka bruka sammanfattas under benämningen »farlig verksamhet», utan kunna 
skifta från typfall till typfall. Det i texten fällda omdömet har med hänsyn till 
dessa differenser måst nyanseras något. Påtagliga likheter med situationen vid ex
propriation förete sålunda i viss utsträckning de s. k. koncessionsfallen vid drivande 
av immitterande verksamhet. Bl. a. äro ju därvid de skadelidande subjekten på för
hand nödvändigt givna. En jämförelse mellan expropriationsinstitutet och konces
sionsfallen har i svensk doktrin företagits av Ljungman, Skada och olägenhet 
s. 131 f.
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heller någon hållbar rättspolitisk motivering för det strikta ansvaret 
vid trafikskador.

VII. Ibland söker man stöd för den strikta ansvarigheten däri, 
att skadegöraren anses ha garanterat, att skada ej skall inträffa.  
Sådana garantikonstruktioner förekomma icke blott i kontrakts- 
eller kvasikontraktsförhållanden (exempel: järnvägarna anses ha 
garanterat grannfastigheterna frihet från gnistskador; resonemanget 
stödjes på det kontraktsliknande grannelagsförhållandet) utan även 
i klart utomobligatoriska förhållanden (exempel: såsom motpresta
tion för den av staten erhållna koncessionen anses järnvägarna ha 
garanterat ersättning för alla eventuella skador på utomstående). 
Endast i den mån uppfattningen, att till viss verksamhet regelmäs
sigt är eller skall vara knuten en garanti, verkligen kan sägas ha 
slagit igenom i praxis eller lagstiftning, kan resonemanget uppfat
tas som en i viss mån korrekt beskrivning av det faktiska läget. 
Vanligen användes det emellertid för att »rättfärdiga» påläggandet 
av strikt ansvar just i fall, där man kan vara alldeles övertygad om 
att vederbörande driftsherrar genomsnittligt icke ha en tanke på att 
lämna garanti i någon form. Resonemanget blir då blott en fiktion, 
bakom vilken döljer sig vissa särskilda rättspolitiska syften. Någon 
självständig rättspolitisk motivering representera garantikonstruk
tionerna ingalunda , och de sakna därför intresse i detta samman
hang.

7

8

VIII. I nordisk skadeståndsrättslig litteratur har särskilt Stang 
skjutit adekvanssynpunkten i förgrunden.  I adekvansen har han9

7 Jfr de kritiska anmärkningarna hos exempelvis Müller-Erzbach s. 3 36 f., 
Livijn s. 102 f. och Strahl i Minnesskrift II s. 901 f. Exempel i svensk rätts
litteratur på garantiresonemangen ger Östberg, I hvad mån bör arbetsgifvare anses 
skyldig ersätta kroppsskada, som träffat hans arbetare i arbetet? (1887) s. 12 ff. I 
modern utländsk doktrin torde knappast någon ha gjort ett intensivare bruk av 
garantikonstruktioner än Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité 
civile (1947).

8 I och för sig vore det visserligen tänkbart, att garantikonstruktionerna åsyf
tade att framtvinga en ökad användning av garantiåtaganden i det praktiska livet. 
En sådan utveckling skulle dock innebära en lika onödig som ineffektiv omväg till 
det strikta ansvaret. Då garantikonstruktionerna framföras, synas också andra ända- 
målshänsyn undantagslöst ha legat i botten.

9 Stang, Erstatningsansvar s. vi, 51 i. f. och passim. Se även exempelvis Hern-
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velat se det för culpaansvar och strikt ansvar gemensamma momen
tet. Däri skulle man också, djupast sett, ha att söka rättsgrunden 
för ansvaret. Det underliggande resonemanget är ungefär följande. 
Den, som handlar culpöst, bör kunna räkna med att skada kan 
orsakas därav. Likaledes bör den, som driver en »farlig verksamhet», 
kunna räkna med att denna verksamhet kan eller i det långa loppet 
t. o. m. måste komma att påföra andra människor skada. I båda 
fallen är sålunda risken för skada påräknelig, och handlingssättet 
medför på grund därav ansvar.

I vad mån ett sådant resonemang — i själva verket nära släkt 
med den gamla tankegången »Handeln auf eigene Gefahr» — in
nebär en rättfärdiggörande motivering av värde må här lämnas 
därhän. Klart är i varje fall, att man därmed icke ernått en håll
bar rättspolitisk motivering för de regler, man velat motivera. Med 
avseende på culpaansvaret faller lätt i ögonen, att adekvansen täcker 
ett större område än culparekvisitet och att synpunkten därför 
bär längre än avsett. Det är onekligen egendomligt, att samma syn
punkt på en gång ansetts tala för å ena sidan bibehållande av culpa
rekvisitet (nämligen inom culpaansvarets område) och å andra sidan 
slopande av samma rekvisit (nämligen i fråga om det strikta an
svaret). Denna motsägelse kan hävas endast om man önskar ut
sträcka culparekvisitets tillämpningsområde till hela skadestånds- 
rätten, vilket ingen författare synes ens ifrågasätta, eller om man 
kräver culparekvisitets slopande inom hela skadeståndsrätten, ett 
radikalt steg, som man i allmänhet icke är beredd att ta. Och även 
om man vore beredd härtill, har man med adekvanssynpunkten 
ingalunda anfört någon rättspolitisk motivering för en så vittgå
ende åtgärd. Man har nämligen fortfarande ej givit något svar på 
frågan, varför påräkneligt handlande skall ådra ansvar, vilka sam
hälleliga ändamål man önskar tillgodose därmed. För att finna de 
synpunkter, som härvid kunna göras gällande, tvingas man alltså 
ett steg utöver adekvanssynpunkten, vilken sålunda icke kan er
bjuda någon självständig rättspolitisk motivering.

IX. Till förmån för strikt ansvar brukar vidare anföras, att 
culparegeln på grund av bevissvårigheter måste bli ineffektiv.* * 1 Den
berg s. 113 f. och Harbek s. 4. Bland författare, som uttalat sig kritiskt mot
denna uppfattning, kan nämnas Bonnevie s. 114 f.

1 Se t. ex. Müller-Erzbach s. 317, Skeie i TfR 1907 s. 175—77, Ussing,
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moderna maskintekniken liksom den industriella stordriften kan 
medföra skadliga effekter, beträffande vilka det ställer sig synner
ligen svårt eller rent av omöjligt att klarlägga de verkliga orsaks
sammanhangen. Man har t. o. m. gått så långt, att man betraktat 
bevissvårigheterna som en »kräftskada i culpaprincipen» .* 2 Trafik - 
skadefallen ha anförts såsom goda illustrationer till denna tes, och 
därvid ha ej sällan luftfartsskadorna ansetts särskilt typiska. »N’est-il 
pas d’une cruelle ironie d’imposer aux victimes de pareils accidents 
ou à leurs héritiers la preuve soit d’une imprudence ou d’une 
maladresse du pilote, soit d’un vice précis de l’appareil, alors que 
bien souvent la seule version qui pourra être donnée de l’accident 
sera celle du pilote lui-même, si tant est qu’il survive, et alors qu’il 
ne restera le plus souvent de l’avion que des débris informes, rendant 
impossible toute vérification de son état antérieure?»3

Skyld og Skade s. 392 (dom av tyska Reichsgericht), Fr. Vinding Kruse i TfR 
1915 s. 280 och Retslæren I (1943) s. 406 f., Strahl i Minnesskrift II s. 902, 
Ekelöf s. 89 med hänv. samt Lundstedt i TfR 1923 s. 88 f. och Strikt ansvar I 
s. 222 och 467 f. Däremot anser bl. a. von Eyben i UfR 1948 B s. 126 f., att 
denna synpunkt ej väger tungt vid skador genom biltrafik — men väl vid exem
pelvis luftfartsskador (s. 133 f.).

2 Müller-Erzbach s. 318.
8 Kirkpatrik, cit. efter Pirson & Villé, Traité de la responsabilité civile extra

contractuelle II (193 5) nr 441 (s. 504).

Uttalanden som detta skjuta betänkligt över målet. De bortse 
helt från den omständigheten, att samtidigt som tekniken utveck
lats och därmed svårigheterna att prestera bevisning skärpts, även 
undersökningsmetoderna förfinats. Orsaken till en flygolycka (fel
manöver, materielfel etc.) kan ofta genom en noggrann haveriunder
sökning klarläggas, även om det blott skulle återstå några »oformliga 
vrakspillror». I så måtto besitter alltså resonemanget knappast full 
bärkraft. Iakttagelsen att den moderna utvecklingen faktiskt ökat 
svårigheterna att »fånga in» samtliga de fall, i vilka culpa verk
ligen föreligger, är likväl i stort sett alldeles riktig. Likaledes är det 
säkert ur många synpunkter önskvärt att få med de fall, som på 
grund av bevissvårigheterna komma att lämnas osanktionerade. Men 
ett sådant resonemang för åtminstone i första hand icke till rent 
strikt ansvar utan blott till presumtionsansvar (omkastad bevis
börda). Denna uppfattning har emellertid bemötts med olika in
vändningar. Ibland har man sagt, att skadegöraren i så fall skulle
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kunna exculpera sig genom att bevisa iakttagande av sedvanlig akt- 
samhet, varför man aldrig skulle kunna komma åt den »konkreta» 
vårdslösheten.4 5 En sådan invändning blir begriplig endast under för
utsättning att man laborerar med två sinsemellan oförenliga culpa- 
begrepp. Vidare har påpekats, att skadegöraren på grund av den 
omkastade bevisbördan i vissa fall endast med svårighet eller icke 
alls kommer att kunna exculpera sig, trots att han i själva verket 
icke gjort sig skyldig till någon vårdslöshet.® I den mån en sådan 
invändning framföres till stöd för ett fullt strikt ansvar, förefaller 
den dock egendomlig; för att hindra att man under den tänkta re
geln får med några få fall utöver de avsedda, önskar man bereda 
plats åt samtliga ytterligare fall!

4 Så Müller-Erzbach s. 319 f.
5 Så a. a. s. 320.
8 Se t. ex. Ussing, Erstatningsret s. 119 och Ekelöf s. 89 i. f. med hänv. — I 

förbigående må omnämnas ytterligare en invändning, som med tanke på luftfartens 
förhållanden uttryckts av Hilsmann s. 76 på följande sätt: »Wir sehen also, dass 
wir mit der einfachen Umdrehung der Beweislast nicht viel weiter kommen, weil 
es in der Natur des Luftfahrtbetriebes liegt, dass oft die Beteiligten selbst nicht 
wissen können, ob ihnen Schuld zur Last fällt.» Detta egendomliga argument bott
nar tydligtvis i antagandet av culpa såsom enda rättfärdighetsgrund.

7 Jfr ang. rättstekniska hänsyn Ussing, Retstridighed s. 68 f. Att det strikta 
ansvaret medför processekonomiska fördelar har ofta framhållits. Se i senaste svensk 
doktrin sålunda Ljungman, Skada och olägenhet s. 124.

Slutligen framhålles, att ett exculpationssystem är mycket tung
rott och medför både större processkostnader för parterna och ökad 
arbetsbörda för domstolarna.6 Här är man onekligen inne på en 
synnerligen beaktansvärd synpunkt, nämligen den processekono
miska. Men därmed har man också i kombination med bevissvårig
heterna framhävt helt nya hänsyn, nämligen de betydelsefulla rätts- 
tekniska hänsynen, vilka ge tydligt utslag till nackdel för en regel 
angående omkastad bevisbörda och till förmån för ett fullt strikt 
ansvar.7 Detta förhållande bör rimligen föranleda, att man icke 
slår sig till ro med att framhålla bevissvårigheterna utan i stället 
undersöker, om det möjligen icke kan uppletas några andra argu
ment, vilka redan i och för sig kunna tänkas föra fram ej blott till 
en regel angående omkastad bevisbörda utan ända till ett fullt strikt 
ansvar. I modern juridisk litteratur åberopas också bevissvårighe
terna oftast blott såsom supplerande argument.
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X. Numera hyllas blott sällan reparationssynpunkten i egenskap 
av skadeståndsreglernas enda raison d’être.8 Den måste även sägas 
sakna de nödvändiga förutsättningarna för att spela en sådan le
dande roll. Om man verkligen pressade denna synpunkt isolerad, 
skulle man därmed nämligen kunna motivera ett utsträckande av 
det strikta ansvaret även till culparegelns område — ett ingalunda 
avsett resultat. Reparationssynpunkten måste därför kombineras med 
andra tankelinjer. Åtminstone måste man förklara culparekvisitet 
såsom en inom sitt område praktiskt nödvändig begränsning och 
vidare påvisa, att det saknas behov av en dylik begränsning på de 
områden, på vilka man genomför eller vill genomföra ett ansvar 
oberoende av culpa. Eller också kan man gå längre och kring re
parationssynpunkten såsom mittpunkt gruppera andra rättspolitiska 
motiv (prevention etc.). Slutligen kan reparationssynpunkten pla
ceras jämsides med andra argument eller nedsjunka till blott en 
komplettering av andra huvudsynpunkter.

8 Enligt Karlgren (s. 18 not 1 ävensom i SvJT 1938 s. 356 not 1) är det ett 
meningslöst uttryckssätt, att skadeståndet har ett restitutionssyf/e, ett syfte att 
förskaffa den skadelidande gottgörelse; skadeståndet är en gottgörelse. När man 
här talar om »skadeståndets» syfte menar man emellertid skadeståndshzsizVwie/s 
(skadeståndsreglernas) syfte, varför den påtalade meningslösheten endast torde vara 
skenbar. Karlgrens kritik har bemötts av Ekelöf s. 77 på följande sätt: »Då 
man talar om att skadeståndets ’syfte’ är reparation av skadan, torde man emeller
tid avse att det framför allt är genom denna sin egenskap som skadeståndet fyller 
sin sociala funktion.»

9 Jfr t. ex. Ekelöf s. 102 och Karlgren s. 19 f.
1 Undantag finnas dock. Bland författare, som ställa reparationssynpunkten i 

centrum, må här nämnas Stang, Erstatningsansvar s. 47 ff., Astrup Hoel, Risiko 
s. 18 not 1, Hult i NFT 193 3 s. 477 och Kobbernagel, Ledelse og Ansvar (1945) 
s. 66. Bland utomnordiska förf, kan anföras Guhl, Das schweizerische Obliga
tionenrecht (4. Aufl. 1948) s. 64.

Av det svenska skadeståndsinstitutets allmänna struktur framgår 
tydligt, att lagstiftning och rättstillämpning vid dess utdaning sär
skilt haft reparationssynpunkten i sikte.9 I modern nordisk doktrin 
har man däremot i allmänhet1 strävat efter att reducera denna syn
punkts betydelse till förmån för framför allt preventionen, som i 
stället tilldelas huvudrollen. Vad slutligen beträffar skadeståndsreg
lernas faktiska funktion torde det vara obestridligt, att reparationen 
är av utomordentlig betydelse såsom ett led i de sanktioner, vilka 
producera systemet av rättigheter. Ofta synes den ersättande funk
tionen göra sig gällande med alldeles särskild styrka just i fråga om
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det strikta ansvaret.2 I den mån skador förorsakas av stora affärs- 
drivande företag, vilka utan större olägenhet kunna bära skadegö
relsen såsom ett slags omkostnad, kan man nämligen genom att på
lägga ersättningsansvar låta skadeståndssanktionen utöva sin bety
delsefulla rättighetsuppbyggande verkan utan att denna fördel måste 
köpas till priset av motsvarande uppoffringar av trygghetsintresset 
på skadegörarsidan. Härmed har man emellertid infört en ny och 
självständig synpunkt av stort intresse.

2 Jfr t. ex. Lundstedt, Strikt ansvar I s. 469 f.
3 Se ur kontinental doktrin G. Rümelin i ACP 88 (1898) s. 301, Müller- 

Erzbach s. 339 ff. och Savatier I nr 279 samt ur nordisk rättslitteratur Astrup 
Hoel, Risiko s. 79 och i NRt 1930 s. 79 f., Sciijodt i NJMF 1934 s. 229 fl. (som 
låter synpunkten ligga till grund för ett resonemang om sakansvar), Ljungman, 
Skada och olägenhet s. 124 ävensom Skattefordran s. 13 6, Alexanderson i FJFT 
1944 s. 99 f., Kr. Andersen i UfR 1945 B s. 239, 241 och i TfR 1948 s. 110 
samt Strahl, Skadeståndsutredning s. 72—74. Fredenberg har i FJFT 1939 
s. 471 f. uppställt såsom särskild ansvarsgrund enligt finsk rätt, att skadegöraren 
är en affärsdrivande rörelse. I de rättsfall, som åberopas till stöd för denna tes, 
torde domstolarna dock i själva verket ha tagit sikte på andra och traditionella an
svarsgrunder (om NJA 1929 s. 520, se nedan s. 159 f., 327 f.). — Även i äldre 
svensk rättslitteratur skymtar tanken någon gång; se t. ex. Östberg s. 148 f. och 
Raphael s. 3 5 ff.

XI. Denna synpunkt, den skadegörande verksamhetens större eko
nomiska bärkraft, är otvivelaktigt ganska nära besläktad med all
männa socialpolitiska billighetsöverväganden och även med lyxsyn- 
punkten. Den har emellertid erhållit en långt fastare och mera 
rationell underbyggnad genom påpekandet, att det här erbjuder 
sig ett särdeles gynnsamt tillfälle att uppnå vissa av skadestånds- 
sanktionens fördelar utan att behöva reducera dessa med denna 
sanktionsforms nackdelar. I stället för allmänt hållna, lösliga rätt
visemotiveringar har trätt lagstiftarens och domstolarnas naturliga 
och lovvärda strävan att så långt möjligt effektivisera det begrän
sade förrådet av sanktionsmedel. Såsom ett extra plus tillkommer, 
att det därvid uppnådda resultatet även torde stå i överensstäm
melse med allmänhetens intuitiva uppfattning om rättvisa och bil
lighet. Att många författare ställa denna andrarangsmotivering 
främst upphäver givetvis icke synpunktens rationalitet.

Den mera omfattande verksamhetens särskilda ekonomiska bär
kraft har framhållits såsom lämpligt motiv för ansvar såväl i äldre 
och nyare kontinental doktrin som i modern nordisk rättslitteratur.3
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Man anför, att det moderna industriella och ekonomiska livet visat 
starka tendenser att koncentrera sig till stordrift. I den mån sådana 
omfattande verksamheter — oberoende av om de anses såsom »far
liga» eller ej4 — orsaka oundvikliga, regelbundet återkommande 
och därför också statistiskt beräkneliga skadegörelser, böra dessa 
bäras såsom driftkostnader. Därigenom uppnår man utan att anlita 
försäkring ett slags försäkringsliknande effekt: skadorna komma in 
under »de stora talens lag».5 Detta resonemang brukar göras gällande 
med avseende på hela den diffusa kategorien »farlig verksamhet» 
och för övrigt även på liknande situationer utanför detta område. 
Utgångspunkten och en nödvändig förutsättning måste givetvis vara, 
att ifrågavarande skador verkligen typiskt förorsakas av ekonomiskt 
bärkraftiga stordrifter. Av den vanliga exemplifieringen att döma 
tycks man främst haft skador av större fabriksanläggningar i sikte, 
och i sådana fall är tydligen den nämnda förutsättningen regelmäs
sigt uppfylld. Däremot förefaller det knappast troligt, att förhål
landet beständigt kan vara detsamma i den rad skiftande situationer, 
som man här har att göra med. Det finnes därför skäl att ställa 
frågan, i vad mån trafikskadorna framstå som resultat av ekonomisk 
stordrift.

Vad då till en början järnvägsdriften beträffar, faller det ome
delbart i ögonen, att denna i vårt land utgör ett skolexempel på en 
ekonomiskt bärkraftig stordrift. Huvuddelen av järnvägsnätet är 
ju numera koncentrerat till ett enda affärsdrivande statligt företag; 
bakom järnvägarna står ej blott den mest omfattande transportor
ganisationen i Sverige utan även svenska staten, det onekligen största 
av landets alla »företag». I fråga om sjöfarten är förhållandet där
emot ett annat. Visserligen utövas denna näringsgren till betydande

1 Uttrycket »farlig verksamhet» blir då frikopplat från det dagliga livets fare- 
begrepp och övergår till att helt bli en juridisk konstterm. Vissa författare, som 
varit inne på och även delvis accepterat dessa tankegångar, försvara dock en be
gränsning med hjälp av farlighetskriteriet. Så t. ex. Dkachmann Bentzon i TfR 
1930 s. 192.

“ Denna sats är ett påfallande ofta åberopat argument. Se t. ex. Ussing, Skyld 
og Skade s. 113, Fr. Vinding Kruse, Retslæren s. 407 f., Stang, Erstatnings- 
ansvar s. 15 8, Astrup Hoel, Risiko s. 241 och passim samt i NRt 1930 s. 73 och 
77, Bonnevie s. 13 0, Ljungman, Skada och olägenhet s. 124 och Ek s. 243 ff. 
Ofta blir emellertid »de stora talens lag» blott ett förtäckt rättsstridighetsresone- 
mang, som givetvis icke blir mera hållbart därför att det ges en kvasisocialekono- 
misk utformning. Typisk i detta avseende är framställningen hos Ek, a. st.
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del av stora rederier, vilka utan tvekan fylla kravet på ekonomisk 
bärkraft, men i resterande delar (t. ex. partrederier, privatägda 
smärre farkoster) saknar verksamheten denna karaktär. Biltrafiken 
bedrives regelmässigt med privatägda fordon; endast i särskilda fall, 
t. ex. de största bussbolagen eller där bilen tillhör en omfattande 
affärsrörelses vagnpark, förekomma ekonomiskt bärkraftiga stor
drifter. Då det slutligen gäller luftfarten, kan man givetvis tala 
om stordrift blott med avseende på de större lufttrafikbolagen.

När en verksamhets ekonomiska bärkraft anföres såsom argu
ment för strikt ansvar, synes därmed -—■ jämsides med driftkost
nadstanken — ibland åsyftas, att verksamheten kan uppvisa vinst, 
varur eventuella skadeståndskrav utan svårighet kunna täckas. Om 
man lägger in en sådan mening i nämnda argument, torde området 
för detsammas slagkraft ytterligare minskas. Vad exempelvis luft
farten beträffar förefaller det då tveksamt, om man kan beteckna 
ens de större lufttrafikbolagen såsom ekonomiskt bärkraftiga. På 
grund av de dryga omkostnaderna för teknisk service och admini
stration har deras ekonomiska ställning ej sällan visat sig vara ganska 
prekär. Ännu anses det också förefinnas behov av en utpräglad 
stödpolitik från det allmännas sida.6

6 Se nedan s. 3 50 f.
7 Se bl. a. hans artikel i TfR 1915 s. 271 ff. och Retslæren s. 408. Preventions

synpunkten har vidare betonats mycket starkt — i anslutning till Fr. Vinding 
Kruse och Lundstedt — av Ross, Virkelighed og Gyldighed i Retslæren (1934) 
s. 3 68 f.

8 Se t. ex. TfR 1923 s. 87—89 och 124—26, NJSt 1926 s. 215 ff. ävensom 
Strikt ansvar II: 1 s. 418 ff. Jfr Obligationsbegreppet I s. 154 not 1 (mot Björling).

Den nu behandlade »rättsgrunden» synes alltså icke ha nödig 
bärkraft ens inom trafikskadornas hela område — och naturligtvis 
ännu mindre beträffande den större kategorien »farlig verksamhet» 
överhuvud — utan endast så att säga fläckvis. Därför måste den 
anses oduglig som generell motivering för strikt trafikskadeansvar, 
medan den däremot väl kan göra sig gällande i fråga om vissa 
särskilda arter av skadefall.

XII. Under diskussionen om det strikta ansvarets rättsgrund har 
man ofta fört fram preventionssynpunkten. Det är emellertid på
fallande, att denna därvid av skilda författare tillmätts högst skif
tande betydelse. I nordisk doktrin har den drivits längst av Fr. Vin- 
ding Kruse7 och Lundstedt8. För dessa båda författare utgör pre-
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ventionen det allt överskuggande motivet ej blott för culparegeln 
utan även för reglerna om ansvar oberoende av culpa. Med dess 
hjälp frammanas ökad försiktighet och de tekniska förbättringar, 
som äro nödvändiga för att förebygga alltför stora skadeverkningar 
av de särskilt riskfyllda verksamheterna. Man pressar alltså före
tagarna till ett maximum av omsorg, vilket icke skulle kunna upp
nås enbart med hjälp av den allmänna culparegeln. Denna preventiva 
verkan är emellertid icke alltid lika stark; det strikta ansvaret er
kännes dock i vissa fall vara motiverat trots att preventionsverkan 
endast är obetydlig eller rent av obefintlig.9 Andra författare anse 
preventionssynpunkten betydelsefull, men utan att ställa upp den 
såsom kardinalsynpunkt.* 1 Ytterligare andra vilja tilldela preventio- 
nen en blygsam roll2 eller förklara den sakna så gott som varje 
betydelse3. I svenska lagstiftningsmotiv rörande trafikskadeansvar 
har preventionssynpunkten förekommit, dock icke såsom ledande 
utan blott såsom kompletterande rättspolitiskt motiv.4 Den synes för 
övrigt alltmera ha trätt i bakgrunden vid det fortsatta lagstift
ningsarbetet.5

° Så Lundstedt, Culparegeln s. 109, Strikt ansvar Is. 3 59 not 2 och II: 1 
s. 426 f.

1 Så exempelvis Skeie i TfR 1907 s. 173—75, Knoph, Hensiktens betydning 
for grensen mellem rett og urett (1921) s. 15, Dahl, Erstatning og opreisning 
for legemsskade (1933) s. 123 ff., Ussing, Erstatningsret s. 119 f., 122—24 och 
Erstatningsnedsættelse s. 3 3 f. samt Ekelöf s. 90—92, jfr sistnämnde förf:s skrift 
Är den juridiska doktrinen en teknik eller en vetenskap? (1951) s. 11.

2 Så t. ex. Stang, Erstatningsansvar s. 54—56 och 147, Hult i NFT 1933 
s. 477, Sandström s. 24 (»I flera av de typiska fallen måste för övrigt preven
tionsverkan vara synnerligen ringa . . .»; i fortsättningen utföres dock denna tanke 
icke närmare), Trolle i UfR 1937 B s. 242, Strahl i SvjT 1947 s. 96 samt (med 
avseende på biltrafik) von Eyben i UfR 1948 B s. 125 f.

3 Se t. ex. Thornstedt s. 123.
4 NJA II 1886 nr 4 s. 8 f. (järnvägsdrift), 1907 nr 4 s. 4 f., 7 (biltrafik).
6 Jfr Strahl i Minnesskrift II s. 901 och SvjT 1947 s. 82 f. Den förekommer 

dock fortfarande, men mera undanskymd, exempelvis i förarbetena till gällande 
bilskadelag; se NJA II 1917 s. 86.

Meningarna bryta sig tydligen skarpt mot varandra. Att skade- 
ståndstvånget i viss utsträckning kan verka mer eller mindre pre- 
venerande, därom råder i varje fall enighet. Det är emellertid också 
alldeles klart, att ej blott skadeståndsreglernas konstruktion utan 
även en rad andra omständigheter förmå att höja den allmänna
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aktsamhetsnivån.6 Om man vill undersöka, vilken betydelse skade
ståndsreglernas prevenerande verkan kan ha på trafikskadornas om
råde, förefaller det därför nödvändigt att göra klart för sig, hur 
stort utrymme det möjligen kan finnas för en av just dessa regler 
beroende verkan. Endast i den mån man kan påvisa, att detta ut
rymme är någorlunda ordentligt tilltaget, kunna nämligen de skade- 
ståndsrättsliga reglerna tänkas få tillfälle att på ett märkbart sätt 
utveckla sin preventionseffekt. För att skapa fullständig klarhet på 
denna punkt skulle tydligen fordras en empirisk undersökning av 
vilka omständigheter som faktiskt verka i preventiv riktning på 
dem, som i olika ställningar ha att göra med trafik till lands, till 
sjöss och i luften. Då en sådan undersökning, vilken troligen måste 
baseras på omfattande fältarbeten enligt ett slags förfinad » Gallup»- 
metod, ännu icke gjorts och naturligen ej heller kan företas i detta 
sammanhang, är man hänvisad till rena skrivbordsresonemang — 
en metod, som visserligen rymmer flera felkällor men detta till 
trots kan föra en god bit på väg.

° Jfr exempelvis Hvinden i TfR 1940 s. 363 f. och Ekelöf s. 86.
7 Jfr t. ex. Haidn s. 37 och von Eyben i UfR 1948 B s. 133 (båda närmast 

med avseende på yrkesmässig lufttrafik).

Vad då till en början yrkesmässig trafik beträffar, försöker man 
naturligen att så långt möjligt undvika katastrofer framför allt på 
grund av konkurrensen med andra transportföretag i kampen om 
allmänhetens förtroende.7 Det är på detta förtroende, som företa
gens existens i själva verket till stor del vilar. Här har man därför en 
utomordentligt stark men av jurister ofta underskattad press på 
företagarna i riktning mot vidtagande av så långtgående säkerhets
åtgärder som möjligt. Vidare bör erinras om att modern trafikma- 
teriel vanligen representerar betydande kapitalinvesteringar, vilka 
man regelmässigt ingalunda vill äventyra genom vårdslöshet. Denna 
sista synpunkt gäller naturligen även i fråga om icke-yrkesmässig 
trafik.

Det är säkerligen också i viss utsträckning riktigt, att förare av 
olika trafikmedel genomsnittligt påverkas i riktning mot höjd akt- 
samhet av en önskan att för egen del undgå diverse obehag, vilka 
ligga helt utanför det rättsliga området. Sålunda bemödar sig en 
bilförare att undvika kollision och liknande olyckstillbud »helt en
kelt för att slippa kroppsskador, försening, obehag etc., alldeles
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oberoende av skadeståndstvång och straffhot».8 På samma sätt fram
hölls i luftfartsskadelagens förarbeten: »Beträffande föraren å ett 
luftfartyg kan det emellertid med fog sägas, att, i den mån hans 
försiktighet och omtänksamhet över huvud kunna skärpas, detta 
måste antagas ske redan därigenom, att han med luftfartyget före
tar sig att stiga upp i luften.»9 Denna grundtanke står sig säker
ligen ännu i dag — låt vara att den citerade utformningen måste 
hänvisas till museum. Just därför att en med erforderlig omsorg 
genomförd flygning icke alls är ett farofyllt äventyr utan en ren 
rutinsak, torde de flesta piloter ingalunda vilja upphäva denna sä
kerhet och riskera liv och lem för blotta nöjet att få »busflyga» 
eller göra sig skyldiga till annan vårdslöshet. Naturligtvis finnes 
det alltid ett fåtal människor, som äro oemottagliga för sådana eller 
liknande synpunkter, men för att nå detta fåtal — i den mån det 
överhuvud är möjligt -—- synas de straffrättsliga sanktionsmedlen 
erbjuda den lämpligaste utvägen. Även en ändamålsenlig trafik- 
säkerhetspropaganda synes här ha en uppgift att fylla.

Metoden att anlita straffrättsliga sanktionsmedel har i viss om
fattning begagnats av lagstiftaren. Sålunda bekämpas olika former 
av vårdslöst framförande av bil med hjälp av bl. a. straff hot. Denna 
sanktionsform är ju på ett helt annat sätt än skadeståndstvånget 
avpassad att fylla en prevenerande funktion. I fråga om förare av 
vissa staten tillhöriga trafikmedel har straffsanktionen t. o. m. an
setts såsom tillräcklig spärr gentemot vårdslöshet, varför man sett 
sig i stånd att delvis slopa den sådan personal eljest åvilande ersätt
ningsskyldigheten utan att befara några menliga verkningar därav.* * * * * 1

8 Ljungman, Om prestation in natura I (1948) s. 30 not 10. Jfr t. ex. Ande-
NÆS i TfR 1943 s. 398. Detta har framhållits även av Lundstedt, som ju dock är
preventionsteoriernas främste målsman i Sverige; se Obligationsbegreppet II: 1 s. 227
samt Culpabegreppet s. 109, 127.

° NJA II 1922 s. 311. Jfr Hernberg s. 122.
1 Lagen 7 mars 1929 om befrielse i visst fall för befälhavare eller förare å luft

fartyg, hörande till krigsmakten, från skyldighet att gälda skadestånd; KF 3 maj 
1946 med vissa bestämmelser rörande skadeståndsskyldigheten för förare av motor
fordon, motorredskap och traktortåg, som tillhöra eller nyttjas av staten, vilken 
författning i första hand avser att ställa de militära förarna i samma ställning som 
de civila förarna inta på grund av trafikförsäkringen; lagen 3 0 juni 1948 angå
ende införande av lagen om ändring i strafflagen m. m. 7 § (befälhavare på krigs
maktens fartyg).

Det har invänts, att preventionen ej enbart kan överlåtas till
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straffrätten, emedan alla småförseelser icke kunna beivras.2 Mot ett 
sådant resonemang kan anföras dels att i de fall, då trafikskador 
uppstå, det regelmässigt ingalunda är fråga om bagatellförseelser, 
dels att en i och för sig relativt obetydlig förseelse som felparkering 
beivras med böter och alltså har anförtrotts straffrätten. Â andra 
sidan är det klart, att man bör ekonomisera med de sanktionsmedel, 
som stå till buds. Kan även skadeståndstvånget i här ifrågavarande 
situationer avvinnas en preventiv effekt och därmed komplettera 
och förstärka straffhotet, förefaller en sådan anordning fördelaktig. 
Om man överskattar skadeståndets preventiva effekt kan detta 
emellertid i längden medföra, att man i motsvarande mån under
skattar och alltså ej på nu nämnda sätt tillvaratar kraften hos de 
regler, som äro särskilt avpassade efter preventionens krav (straff, 
bestämmelser om indrivning av skadeståndsfordringar etc.).3 Sank- 
tionsmedlens sammanlagda effekt blir i så fall mindre. Straff och 
skadestånd torde enligt det nu sagda stå i det avhängighetsförhål- 
lande till varandra, att den möjliga verkningskretsen för skade
ståndsreglernas preventiva effekt inskränkes i samma mån som ifrå
gavarande handlingssätt bekämpas med straff eller liknande avhål
lande medel.

2 Simonsen i TfR 1939 s. 481 f.
3 Jfr Wiberg i TSA 1942 s. 247.
4 Jfr von Eyben i UfR 1948 B s. 13 3. Premierna för kaskoförsäkring av den

dyrbara flygmaterielen är den enda försäkringsavgift, som uppgår till mera bety
dande belopp.

7 — 5168S4 K. Grönfors

Här har nu pekats på ett flertal omständigheter av såväl »faktisk» 
som »rättslig» karaktär, vilka alla verka i preventiv riktning. Upp
räkningen är emellertid långt ifrån uttömmande. För att utgå från 
situationen vid luftfartsskador kan beträffande flygbolagen ytter
ligare anföras den omständigheten, att tredjemansskador vid en 
eventuell katastrof regelmässigt representera en så obetydlig ersätt- 
ningspost i jämförelse med de krav, som kunna riktas mot bolaget 
av passagerare (resp, deras efterlevande) eller lastägare, att risken 
för utomobligatoriska skador knappast kan tänkas påverka bolagets 
åtgärder i någon bestämd riktning.4 * * 7 Och i fråga om privat- och 
sportflyget synes ersättningsplikten gentemot utomstående icke in
nebära ett märkbart avhållande moment av den anledningen, att 
de använda flygplanen oftast äro av mycket blygsamt format och 
därför vid eventuellt haveri vanligen åstadkomma blott ringa skada.
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Båda dessa synpunkter förefalla värda uppmärksamhet. Ytterligare 
exemplifikation torde icke vara nödvändig.5 Av det hittills anförda 
synes nämligen framgå, att en mängd olika omständigheter på tra- 
fikskadefallens område verka i starkt preventiv riktning, varför ut
rymmet för en ur de skadeståndsrättsliga reglerna härflytande själv
ständig preventionsverkan måste antas vara ganska begränsat. Under 
sådana omständigheter förefaller det ohållbart att till huvudsaklig 
del bygga trafikskadeansvaret på preventionssynpunkten.

Därmed förnekas givetvis ingalunda, att trafikskadeansvaret på 
vissa punkter kan utveckla en beaktansvärd preventiv effekt. Man 
behöver blott erinra om att det strikta ansvaret för gnistskador tro
ligen var en bidragande orsak till de alltmera förbättrade gnist- 
fångarkonstruktionerna på ångloken, något som emellertid numera 
huvudsakligen har rättshistoriskt intresse. I förbigående må an
märkas, att just i gnistskadefallen varken omsorgen om den egna 
trafikmaterielen eller konkurrensen med andra transportföretag om 
allmänhetens förtroende kan tänkas utöva en prevenerande effekt.

Vidare är det givetvis tänkbart, att skadeståndstvånget i vissa fall 
kan verka vid sidan av andra preventivt verkande omständigheter 
och därigenom åstadkomma en ytterligare skärpning av omtänk
samheten och försiktigheten i riktning mot ett absolut maximum. 
Man ställes då inför den grundläggande frågan: är det för det 
moderna samhället ett önskvärt mål, att alla människor i sitt hand
lande iaktta den största tänkbara aktsamhet?

I detta sammanhang göra sig särskilt två synpunkter gällande. 
För det första ha säkerhetsåtgärderna sin givna ekonomiska gräns. 
Driver man dem utöver en viss punkt, kommer gränsoffret att över
stiga gränsnyttan. Ur samhällsekonomiska synpunkter blir i så fall 
skadan att föredra framför ytterligare försiktighetsåtgärder. Denna 
synpunkt kan förefalla cynisk i den mån de hotade »intressena» 
äro människoliv; för sådana värden skulle icke några skadeförebyg
gande åtgärder vara alltför kostsamma. Gentemot denna invändning 
må det blott tillåtas att erinra om hur människor dagligen själva

6 N. H. Bache har iTfR 1928 s. 301 gentemot preventionstanken invänt, att 
det också ligger en avsevärd preventiv kraft i ståndpunkten, att en skada normalt 
skall bli liggande där den inträffat. En sådan invändning är givetvis bärkraftig en
dast i fråga om den skadelidandes försiktighet, däremot ej skadegörarens. Det är 
emellertid på den senare, den aktive, som preventionen bör inrikta sig, vilket natur
ligen alla preventionshävdande författare utgått ifrån.
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äro villiga att riskera sina liv för att uppnå en obetydlig fördel: man 
går över gatan mot rött ljus eller hoppar av spårvagnen i farten 
endast för att vinna några sekunder osv. För det andra skulle det 
tvungna iakttagandet av en maximal försiktighet lamslå hela det 
moderna samhällslivet, en synpunkt, som givetvis nära samman
hänger med det nyss sagda. Industri och kommunikationsmedel 
kräva i själva verket för sin funktionsduglighet, att man tar åt
minstone vissa måttliga risker med öppna ögon. Vidare skulle den 
tekniska och därmed den allmänt kulturella utvecklingen förbytas i 
plötslig stagnation, om man rigoröst undertryckte varje riskabel 
nyhet, varje djärvt initiativ.

Man kan tydligen numera icke driva kravet på aktsamhet till 
dess yttersta gräns utan måste tvärtom inom en viss ram tolerera 
ett medvetet risktagande. Det bör framhållas, att lagstiftaren ej 
heller konsekvent har kunnat hävda kravet på förebyggande åtgär
der ens vad beträffar skydd för människoliv. Sålunda vore det — 
för att ta ett drastiskt exempel — givetvis en i och för sig verk
sam utväg till förhindrande av skador i följd av biltrafik att för
bjuda högre körhastighet än 10 kilometer i timmen. Därigenom 
skulle säkerligen ett betydande antal människoliv årligen kunna 
räddas. Icke desto mindre vore en sådan säkerhetsåtgärd naturligtvis 
fullständigt otänkbar, emedan den skulle omöjliggöra transportap
paratens effektiva funktion och därigenom medföra irreparabla eko
nomiska skadeverkningar. Här måste människoliv offras i den sam
hälleliga effektivitetens intresse. Den maximala försiktigheten är tyd
ligen intet samhällsintresse.6 Men därav följer, att man i stort sett 
ej har behov att på föreslaget sätt ytterligare förstärka en redan 
dessförinnan existerande stark preventionsverkan med den eventu
ella hjälp, som skadeståndstvånget kan erbjuda.

XIII. Av största betydelse är den meningsriktning, som vill grunda 
det strikta ansvaret på verksamhetens farlighet (den med verksam
heten förbundna faran) och som därigenom givit upphov till slag-

6 Det är påfallande, hur sällan detta förhållande uppmärksammats ens i modern 
rättslitteratur. Se dock exempelvis Ussing, Erstatningsret s. 124 och Karlgren 
s. 90. Än mera sällan förekommer naturligen synpunkten i äldre framställningar. 
Den skymtar dock hos bl. a. G. Römerin i ACP 88 (1898) s. 297 f., 299 och 
Müller-Erzbach s. 41 5 f. Jfr Puchtas berömda yttrande, att »über die Sorgfalt 
eines diligens paterfamilias hinaus liegt nur die Sorgfalt eines Narren»! Cit. efter 
Baron i ACP 78 (1892) s. 231.
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ordet »farlig verksamhet». Vad man i olika sammanhang lägger in i 
begreppet farlighet (fara) är i själva verket ytterst oklart, ett för
hållande, som är särskilt kännbart då man söker använda farebe- 
greppet som rättsfaktum och sålunda med dess hjälp dra upp en 
gräns kring fareansvaret. I de rättspolitiska resonemangen användes 
begreppet däremot i en mera grovt tillyxad betydelse. Visserligen är 
denna fortfarande diffus, men den är likväl tillräckligt fixerad 
för att kunna brukas i allmänna rättspolitiska överväganden. Ut
gångspunkten är nämligen den, att man i ett modernt samhälle 
kan urskilja vissa handlingar eller verksamheter, som på ett iögon
fallande och från vanliga verksamheter avvikande sätt hota om
givningen med ofta inträffande, mer eller mindre oundvikliga och 
till omfånget betydande skadegörelser. Från antagande av fara i 
denna mening sluter man till behovet av strikt skadeståndsansvar. 
Detta sker dock icke direkt utan först via olika synpunkter.

Ibland resonerar man så, att den, som utsätter sin omgivning för 
särskilt stora faror, måste betala ersättning för att icke äventyra 
andra samhällsmedlemmars trygghet.7 Här använder man alltså re- 
parationssynpunkten, eventuellt kompletterad med billighetsövervä- 
ganden, som mellanled.

Ofta förekommande är tanken, att medan verksamheten är farlig 
för omgivningen, den däremot är till nytta för driftsherren. Det är 
därför naturligt att den, som drar fördel av den farliga verksam
heten, också får bära ansvaret för därur härflytande skadegörelse.8 
Man är därmed inne på intresseteoriernas kärnpunkt: driftsherren 
driver den farliga verksamheten i eget intresse och får därför också 
ansvara för följderna (»Handeln auf eigene Gefahr»), jfr ovan s. 93. 
För att ge dessa tankegångar en suggestiv utformning citerar man ej 
sällan den romerskrättsliga maximen commodum eins esse debet, 
cuius periculum est (I 3, 23, 3), vilken säges visa, att föreställningen 
om samhörighet mellan fara och intresse behärskat redan antikens 
jurister till den grad, att även den omvända satsen, cuius commodum 
eius periculum, måste anses riktig.9 Och nordiska jurister åberopa

’ Se t. ex. E. Stang i NRt 1934 s. 865 och Ussing i UfR 1938 B s. 95.
s Se t. ex. A. Serlachius s. 103 f. och Trolle i ZAIP 1933 s. 788. Jfr ur 

äldre tysk praxis RGZ 60 (1905) s. 501 (303).
“ Se t. ex. Müller-Erzbach s. 337, 387. Den sist citerade satsen ges även for

men ubi emolumentum, ibi onus (esse debet). Se t. ex. Ussing, Skyld og Skade 
s. 240, 244. Ytterligare en annan formulering cit. sist a. a. s. 43 8 not 4. —- De
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gärna 40 p. i Olaus Petris berömda domareregler: »Den skall hava 
båtnaden som faran står, den skall ock stå faran som båtnaden och 
profiten haver.»* 1 Denna regel har dock kanske anförts av sin upp
hovsman blott för att stödja ett bevisbörderesonemang.2 Vidare 
må framhållas, att begreppet fara där troligtvis användes icke så
som i de rättspolitiska resonemangen (identiskt med farlighet) utan 
i betydelsen av förkortat uttryck för den omständigheten, att en 
viss ofördelaktig effekt går ut över ett visst subjekt: om käranden 
ej kan förebringa full bevisning, förlorar han processen (han »står 
faran i bevishänseende»), om en köpt sak förstöres genom olycks
händelse, drabbar förlusten köparen resp, säljaren (vilken därför 
säges stå »faran för godset») etc.3

franska rättsvetenskapsmännen Ripert och Teisseire ha i en berömd artikel i 
Rev. trim. 1904 s. 727 ff. försökt att med detta resonemang underbygga ej blott 
fareansvaret utan även principen om ersättningsskyldighet för obehörig vinst; se 
därom t. ex. GorÉ, L’enrichissement aux dépens d’autrui (1949) s. 37 f., jfr Hell- 
ner s. 82 not 2.

1 Se t. ex. Sjögren s. 207 med not 1, Winroth, Skadegörelse s. 16, Östberg 
s. 117, Raphael s. 37, A. Serlachius s. 93 f. (jfr s. 104), Fredenberg i FJFT 
1939 s. 45 8 samt Ek s. 78, 180 och 244 f. —■ Regeln anses ha tillkommit under 
intryck av nyssnämnda motsvarigheter i romersk rätt. Se Holmbäck i Festskrift 
till Hägerström s. 270 och Almquist, Domareregler från den yngre landslagens tid 
(2. uppl. 1951) s. 38.

Märk första delen av 40 p.: »Där saken är blind, skall man väl vara snarare 
till att hjälpa honom som beklagad är, än honom som klagar . . .»

3 Den nyssnämnda romerskrättsliga maximen åsyftar köpfallen.
4 Se t. ex. Skeie i TfR 1907 s. 170, Ussing, Skyld og Skade s. 91 ff., 116, 

13 5 f., Erstatningsret s. 120 samt i UfR 191 5 B s. 330 och passim ävensom NJMF 
1934 s. 213 samt Lundstedt, Strikt ansvar I s. 472.

Men icke blott reparationssynpunkten och intressesynpunkten ha 
utgjort de »mellanled», över vilka man argumenterat från far
ligheten till behovet av strikt ansvar. Vanliga ha även varit rätts- 
stridighetsliknande resonemang, vilka ibland förstärkts till rena 
rättsstridighetsresonemang. I sin mildare, samhällsekonomiskt fär
gade form gå dessa ut på att en verksamhet, som själv icke kan bära 
ansvaret för genom dess farlighet orsakade skador, ej heller bör dri
vas.4 Bördan av det strikta ansvaret skulle alltså åstadkomma en 
»naturlig utgallring» av sådana verksamheter, som ur samhällets 
synpunkt icke äro önskvärda. Härifrån är det givetvis endast ett 
kort steg till uppfattningen, att dessa »icke-önskvärda» verksamhe
ter i själva verket äro »rättsstridiga». Och då de övriga verksam
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heterna däremot trots sin farlighet tillåtas —• äro »rättsenliga» — 
skola företagarna genom att betala skadestånd oberoende av culpa »så 
att säga erlägga priset för att de få driva sin riskabla verksamhet».5

5 Karlgren s. 91. Se t. ex. Fr. Vinding Kruse iTfR 1915 s. 280 samt Stang, 
Erstatningsansvar s. 51, 145, 168 f. och 172 i. f. Detta resonemang kan föras vi
dare enligt den linjen, att företagarna i själva verket blott stå såsom representanter 
för konsumenterna, vilka ju i sista hand få bära kostnaderna för en ansvarsskärp- 
ning. Avgörande blir då konsumenternas val mellan att antingen erlägga högre 
pris för nyttigheten eller också avstå från densamma. I denna utformning kan syn
punkten säkerligen få betydelse i vissa situationer såsom ett bland flera utslags
givande moment.

6 Jfr Lundstedt, Obligationsbegreppet II: 1 s. 206 samt ovan s. 86.
T Jfr ovan s. 94.
8 Se t. ex. Haekel i ZfHR 52 (1902) s. 175, A. Serlachius s. 89, Stang, Er

statningsansvar s. 146 och 149 not 12 samt Ek s. 5 5.

En fjärde synpunkt, som kan bilda brygga mellan farligheten 
och det strikta ansvaret, är garantisynpunkten: den, som företar 
farliga handlingar, anses därmed ikläda sig ansvar för eventuell 
skadegörelse. Bakom fareresonemangen skulle alltså dölja sig en för
täckt garantikonstruktion.6 Resonemanget användes oftast i kom
bination med andra tankelinjer. Slutligen bör i detta sammanhang 
även erinras om preventionssynpunkten, vilken brukar uppträda 
såsom komplement till fareresonemangen.7

Ytterligare varianter finnas, men de nu omnämnda torde vara 
fullt representativa. Det förtjänar påpekas, att ett konsekvent häv
dande av farligheten såsom motivering för det strikta ansvaret måste 
leda till att den farliga verksamheten anses skola åläggas att själv 
bära hela ansvaret. Ett sådant resultat har också avsetts av många 
fareteoretiker. Hos andra däremot föras nya moment in i diskus
sionen, framför allt möjligheten till ansvarsförsäkring, utan att man 
gör klart, att den rättspolitiska idégrunden därigenom förskjutes.

De moderna trafikmedlen anses utgöra goda exponenter för så
dana verksamheter, vilka böra åläggas ersättningsskyldighet obero
ende av culpa på grund av sin farlighet. De allmänna rättspolitiska 
tankegångar, som här skisserats, ha därför ansetts särskilt väl äg
nade att appliceras på trafikskadefallen. För vårt ämne är det där
för av intresse att ta några stickprov på den använda detaljargumen- 
teringen.

Vad till en början beträffar sjöfarten har ej sällan i doktrinen framhållits 
dess farlighet för utomstående.8 För svensk rätt är det av särskild bety-
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delse, att samma åsikt kommit till uttryck i förarbetena till vår nuvarande 
sjölags stadgande om redarens strikta ansvar för sina underlydandes culpa. 
Det heter nämligen där: »Den, som bedriver en för andra så farlig näring, 
bör ock stå i ansvar för den skada, som av den personal, han använder, kan 
tillfogas andra, ehuru detta ansvar icke ansetts böra sträcka sig utöver sjö
förmögenheten.»9 Bakgrunden till detta uttalande torde vara en önskan att 
förmå redaren att anställa så yrkesskicklig personal som möjligt.

Även den svenska järnvägsskadelagen vilar på uppfattningen, att verk
samheten i fråga representerar en utomordentligt hög grad av farlighet för 
omvärlden. Vid lagens tillkomst framhölls sålunda, att »järnvägsdrift är 
en rörelse, som väl å ena sidan bereder samhället så vidsträckt gagn, att 
dess ändamålsenliga utövande ej må på något sätt hindras, men å andra 
sidan kräver en mer än vanlig omsorg och noggrannhet i avseende å be
drivandet av rörelsen, såframt icke det avsedda gagnet skall förbytas i 
olycka och fördärv för människor och egendom».* 1 Argumentationen följde 
sålunda både rättsstridighetslinjen och preventionslinjen. Den klassiska lä
ran om culpa in eligendo torde även ha föresvävat lagstiftaren.2

8 Bet. 1887 motiv s. 16. Jfr Schmidt s. 34 och Ek, a. st.
1 NJA II 1886 nr 4 s. 6. Jfr ib. 1928 s. 666 ävensom Herslow s. 4, Raphael 

s. 34, Östberg s. 13 8, 140 och 143, Andersson, Das neue Haftpflichtgesetz und 
die Unfallversicherung in Schweden (1904) s. 17 samt Ernberg, Expropriations- 
skada å återstod av fastighet (1938) s. 81 f. Raphael s. 32 f. polemiserar dock mot 
användandet av »farligheten» såsom »skadeståndsgrund».

2 Jfr NJA II 1886 nr 4 s. 9 och Sandström s. 47.
3 Ett typiskt uttryck för denna tendens är följande yttrande vid antagandet av

Norges första billagstiftning: »Efter lovens almindelige bestemmelser blir det jo 
til det, at alle vore hovedveier skal bli aapnet for ukontrollert færdsel av automo
biler. ------- - ■—■ Folgen vil bli, naar man vedtar disse lovbestemmelser her, at be
folkningen vil praktisk tait bli bortvist fra landeveien. Jeg fick netop her igaar et 
brev fra min valgkreds fra en meget agtet og anset bonde, og han siger, at skall 
disse bestemmelser bli ophpiet til lov, vil det ha tilfplge, at bonderne faar la sine 
hester være hjemme, og de faar koste sig dragkjerre for at faa til sit hjem, hvad de 
maa ha utenfra.» Forhandlinger i Odelstinget 1912 (nr 37) s. 289.

4 NJA II 1907 nr 4 s. 4, jfr s. 7, 9 f.
6 NJA II 1917 s. 84.

I likhet med järnvägarna mottogos bilarna till en början med kylig miss
tro. De ansågos representera en så hög grad av fara för hela samhället, att 
deras användning egentligen borde förbjudas eller åtminstone kringgärdas 
med de strängaste säkerhetsföreskrifter.3 I motiven till vår första bilskade- 
lag underströks starkt, att bilen visserligen vore till gagn för kommunika
tionsväsendet men samtidigt innebure stora faror därigenom, att den »kan 
framdrivas med en hastighet, som många gånger överstiger hästtrafikens».4 
Även den nu gällande bilskadelagen utgår från att biltrafiken är »en verk
samhet, som är förenad med alldeles särskilda faror».5 Från faran slöt man 
sig till behov av ett utöver culparegeln vidgat skadeståndstvång via billig-
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hetssynpunkten och preventionssynpunkten.6 Även om man numera givet
vis ser på biltrafiken på helt annat sätt än förut, tar man fortfarande 
sin utgångspunkt i den därur härflytande höggradiga faran.7 Ökningen av 
motortrafiken och det därmed sammanhängande stegrade antalet trafik
olyckor har bidragit till att rent av skärpa denna tendens. Vad lagstift
ningen angår är det sålunda av intresse, att man vid 1934 års partiella 
revision av bilskadelagen byggde på fareresonemangen, vilka nu närmast 
utfördes med hjälp av intressesynpunkten.8

I flygningen anser man sig allmänt ha funnit skolexemplet på en hög
gradigt farlig verksamhet och utvecklar ej sällan en betydande vältalighet 
för att dra denna tes i bevis. Utgångspunkten är alltså, att flygning från 
tredje mans synpunkt sett är en utomordentligt riskfylld verksamhet, att 
tredje man på jordytan befinner sig »beneath the sword of Damocles and 
the sword is not even supported by the horsehair».9 Tankegången utföres 
närmare på olika sätt. Ett par exempel kunna här anföras.

Särskilt i fransk doktrin* 1 påpekas gärna, att culparegeln för sin tillämp
lighet förutsätter en likställighet i förhållandet mellan skadegörare och 
skadelidande. Den kan således tänkas använd vid kollision mellan två flyg
plan därför att båda med lika stor sannolikhet kunna orsaka eller lida skada 
i förhållande till varandra. En sådan reciprocitet saknas däremot i förhål
landet mellan flygplanet och ägarna till den överflugna marken eller even
tuellt annan tredje man, och därmed upphäves också grunden för att en
dast culpa skall vara skadeståndsbelagd. »A des pouvoirs exceptionnels doit 
correspondre une responsabilité spéciale.»2 »Celui qui crée pour l’humanité 
un risque exceptionnel doit en supporter les conséquences .. .»3 Liknande 
tankegångar ha i än mera utrerad form hävdats av en dansk författare.4 
Han slår fast, att de intressen, som äro knutna till det underliggande ter
ritoriet, representera den svagare parten. För dessa intressen är lufttrafiken 
en särdeles farlig handling, som bör medföra en absolut skadeståndsplikt. 
Ett strikt ansvar säges vara enda möjligheten till en rättvis lösning av kolli
sionen mellan lufttrafikens krav på utvecklingsfrihet och de till det under-

° Jfr ovan s. 80, 94 not 5.
7 Se t. ex. Boye i SvJT 1948 s. 288.
8 NJA II 1934 s. 331, 334. Härmed anknöt man i själva verket till 1907 års 

bilskadelagstiftning, där just intressesynpunkten användes som komplement till 
fareresonemanget; se NJA II 1907 s. 9 f.

8 Baldwin i The American journal of international law 1910 s. 100. Jfr Zoll- 
man nr 106, Neumann s. 4 och Trusen i AfL 1933 s. 167.

1 Men även annorstädes, se t. ex. schweizarna Karmann s. 15 och Bolla nr 83.
2 Uttalande av Ripert i en rapport till la Commission aérienne de la Société 

d’Etudes Législatives, återgivet hos bl. a. Tissot s. 221 och Le Goff nr 5 89. För 
liknande resonemang av Josserand, se sist a. a. nr 592 och RJILA 1926 s. 139 f. 
Jfr Bolla nr 81.

3 Ripert i nämnda rapport, cit. av bl. a. Constantinoff s. 71, Le Goff nr 
590, Gravelin s. 44, Montella s. 660 och Mazeaud II nr 1393. Jfr Laurès s. 60.

4 Brüel i UfR 1918 B s. 200 ff.
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liggande territoriet knutna intressenas krav på skydd. Luftfartens berät
tigade intressen kunna nämligen anses fullt tillgodosedda därigenom, att 
den överhuvud får tillåtelse att utveckla sig fritt. I motsats till denna ytter- 
lighetsståndpunkt framhåller en framstående amerikansk skadeståndsteore- 
tiker5, att luftfarten representerar en för samhället utomordentligt viktig 
nyttofaktor och att det kan vara god politik att uppmuntra dess utveck
ling6. En sådan uppmuntran kan ske i form av direkta subsidier men även 
genom befrielse från skadeståndsskyldighet vid casus. Emellertid konstate
ras, att något behov av sådan uppmuntran faktiskt icke existerar. »Ex
perience shows that the development of aviation is not substantially im
peded by making it bear the risk of such accidents.» Att luftfartsskador 
böra betraktas såsom driftkostnader, vilka äro en naturlig följd av den 
riskfyllda verksamheten, inskärpes med eftertryck av många författare. 
»C’est à l’entreprise de transport qu’incombe le risque comme un élément 
lié intimement à la nature même de la fonction.»7

5 Bohlen i HarvLR 1934—3 5 s. 218 f.
8 Det är förvånande att finna en motsvarande tankegång utvecklad redan i fly

gets barndom. Weck, Deutsches Luftrecht (1913) s. 260 f. underbygger sålunda 
den ursprungligen av Sperl (Verhandlungen des 31. deutschen Juristentages II, 
1912, s. 82 f.) uppställda »Prinzip des kleinsten Schadens» med den motiveringen, 
att flygaren, som riskerar sitt liv för ett företag av största betydelse för samhället, 
ej rimligtvis ensam skall bära skadan även av en olyckshändelse.

7 Cosentini, Code international de l’aviation (1939) s. 24. — För andra utta
landen i den juridiska litteraturen angående luftfartens farlighet, se t. ex. Mùller- 
Erzbach s. 363 f., Haidn s. 36 med hänv., Oftinger I s. 81 och 83 i. f. samt i 
modern nordisk doktrin 0vergaard s. 161 i. f.

8 NJA II 1922 s. 309. Jfr Karlgren s. 108 och Strahl i SvJT 1947 s. 82. 
I 5 uppl. (1923) av Björlings Lärobok i civilrätt s. 184 i. f. talas i anslutning 
till motiven om »luftfartens ännu så länge något extraordinära karaktär och avse
värda farlighet», och ej förrän i 10 uppl. (1945), vilken bearbetats av Malmström, 
har detta uttryck mildrats till att lagstiftaren ålagt strängt ansvar »i känsla av 
lufttrafikens avsevärda risker» (s. 195 i. f.).

Vänder man sig så mot den svenska luftfartsskadelagen framgår av dess 
förarbeten, att faremotiveringarna spelat den dominerande rollen vid dess 
tillkomst. Som den för ansvarighetens omfång avgörande omständigheten 
anfördes, att »luftfartyget som transportmedel är så nytt och ur vissa syn
punkter oprövat, att dess begagnande ännu tämligen allmänt betraktas 
som något mera extraordinärt».8 Det syntes därför bäst överensstämma 
med billigheten att låta eventuella tredjemansskador belasta den, för vars 
räkning transportmedlet brukades. I enlighet med denna uppfattning ålade 
man luftfarten den strängaste form av skadeståndsansvar, som överhuvud 
förekommer i svensk rätt.

Av den nu presenterade, låt vara ytterst begränsade provkartan 
på olika nyanserade uppfattningar torde ha framgått, att faremo
tiveringarna genomsyrat såväl doktrin som lagstiftning. Det före-
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faller därför påkallat att granska hållbarheten av den hävdvunna 
uppfattningen om trafikmedlens farlighet i förhållande till utom
stående.

Att sjöfart representerar en höggradig fara för tredje man är ett i 
och för sig förvånande påstående. Bortsett från olika former av 
mindre skadegörelser på stränder eller fiskedon o. d., är det av na
turliga skäl endast kollisionsskador, som kunna bli aktuella. I stort 
sett är det alltså blott en begränsad grupp av människor, som kunna 
tänkas bli hotade, nämligen andra trafikanter på sjön. Det är egen
domligt, att man här icke oftare dragit fram den eljest ofta använda 
farekompensationstanken: den hotade erbjuder själv en motstående 
fara av ungefärligen samma intensitet. Det bör vidare framhållas, 
att kollisioner äro sällsynta i förhållande till den livliga sjötrafiken. 
Vad beträffar de särskilda risker, som bero på dålig sikt, undanröjas 
dessa genom ett efterhand utvidgat bruk av radaranläggningar och 
liknande tekniska hjälpmedel. Tesen om sjöfartens särskilda risk
fylldhet gentemot tredje man synes därför icke kunna hävdas med 
framgång.

I fråga om järnvägar är det i huvudsak två olika kretsar av per
soner, som drabbats av utomobligatoriska skador, nämligen dels 
ägare till invid järnvägen belägna fastigheter (gnistskador, krea- 
tursskador) och dels vägtrafikanter, som passera plankorsningar 
mellan väg och järnväg. Den första gruppen måste numera anses 
utsatt för ett skadehot av utomordentligt beskedlig art och har till 
följd av det mer eller mindre utpräglade grannelagsförhållandet goda 
möjligheter att genom förebyggande åtgärder ytterligare nedbringa 
risken för skadegörelse. Den senare kategorien är onekligen både 
stor till omfånget och mycket växlande och diffus vad beträffar 
innehållet. Många svåra olyckor ha också inträffat under årens lopp. 
Nästan alltid ha emellertid dessa orsakats av att vägtrafikanterna 
icke ådagalagt ens en mycket måttlig grad av aktsamhet vid passe
randet av »riskzonen». Argumentet om farligheten som rättspoli- 
tisk motivering för skuldlöst ersättningsansvar tar ingalunda sikte 
på sådana faror, som äro koncentrerade till blott vissa punkter och 
kunna avvärjas av de hotade själva genom en tämligen ringa kraft- 
anspänning, och har följaktligen ingen plats i detta sammanhang.®

Vad biltrafiken beträffar förefaller tesen om den särskilda far-

Jfr t. ex. ScHjpDT i NJMF 1934 s. 230.
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ligheten vid första påseende synnerligen övertygande. Vid närmare 
eftertanke förlorar den emellertid mycket av sin övertygande kraft. 
Något större bevisvärde ligger visserligen knappast i den ibland 
framställda invändningen, att bilismen ur samhällets synpunkt re
presenterar en nytta, som mer än väl uppväger och därför så att 
säga neutraliserar faran.1 En sådan argumentering är blott ett eko 
av de äldre rättsstridighetsteorierna. Däremot bör man uppmärk
samma påpekandet, att ett försiktigt handhavande av bilar ej inne
bär någon högre grad av fara, medan däremot de bilister, som »rå
köra», utsätta omgivningen för betydande risker.2 Till denna sista 
grupp av fall måste tydligen även räknas ambulanskörningar, brand
kårsutryckningar o. d.3 Man skulle alltså kunna urskilja en viss 
mindre grupp »farlig biltrafik», vars existens emellertid ej utgör 
skäl nog att behandla all biltrafik såsom »farlig». Tungt vägande 
är synpunkten, att de speciella faror motortrafiken medför icke 
enbart bero av förarna eller motorfordonen utan av det samtidiga 
uppträdandet av å ena sidan motorförare och å andra sidan övriga 
vägtrafikanter.4 Vid uppställandet av de rättspolitiska faremotive- 
ringarna tar man nämligen, väl att märka, i huvudsak endast sikte 
på faran gentemot icke-bilisterna. Då biltrafiken ännu var ny och 
mera outvecklad, ansågs bilarnas uppträdande på vägar och gator 
närmast vara ett intrång på de gamla vägtrafikanternas »rättighe
ter». Det gällde därför att så effektivt som möjligt skydda gående, 
hästanspända fordon osv. Numera är situationen en annan. Vägarnas 
och gatornas huvudsakliga uppgift har blivit att utgöra de om
råden, på vilka den motoriserade trafiken skall kunna flyta fram så 
snabbt och ostört som möjligt. Denna radikala omkastning av läget 
har till följd, att man numera kan fordra en hög grad av aktsam- 
het av resp, lägga ansvar på ej blott motortrafikanterna utan samt-

1 Så t. ex. N. H. Bache i TfR 1928 s. 303.
2 Så t. ex. Hansson i NRt 1934 s. 678. I norsk praxis, som ju erkänt ett syn

nerligen vidsträckt fareansvar, har också fastslagits, att biltrafik i och för sig icke 
är att anse som »farlig bedrift». Se bl. a. rättsfallet NRt 193 5 s. 257, jfr Linde- 
BRÆKKE ib. s. 161 och Simonsen i TfR 1939 s. 482 f.

3 Jfr von Eyben i UfR 1948 B s. 122 f.
1 Jfr Ussing i UfR 193 8 B s. 104—06. Jfr även Isaac i Verhandlungen des 

35. deutschen Juristentages II (1928) s. 209: »Die Hauptgefahr liegt nicht bei dem 
einzelnen Fahrzeug als solchem, sondern in dem Zusammenwirken der vielen Ver
kehrsmittel, in der Kompliziertheit der modernen Verkehrsmaschinerie als Ganzes.» 
Samma mening Gülde i ACP 132 (1930) s. 73.
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liga deltagare i vägtrafiken.5 Även av gående måste man sålunda 
kräva förmåga att uppträda på ett lämpligt sätt i trafiken. Ovar
samma gångtrafikanter utgöra i själva verket ett mycket allvarligt 
hot mot den motoriserade trafikens lugna och riskfria bedrivande. 
En sådan uppfattning innebär ingalunda något nytt för svensk rätt. 
Även om den anmärkningsvärt sällan kommit till uttryck i rätts
litteraturen6, var den klart omfattad redan av den äldre vägtrafik
lagstiftningen7. Man har alltså här att göra med en rättspolitisk 
värdering, som lagstiftaren redan gjort till sin och som illa stämmer 
med ett ensidigt hävdande av faremotiveringarna.8

5 Av naturliga skäl uppträder denna synpunkt så gott som aldrig i äldre lit
teratur. Undantag utgör exempelvis G. Rümelin i ACP 88 (1898) s. 306.

6 Se dock t. ex. Sandström s. 37. Jfr Ekström s. 925 f. och Dahl-Hansbn i 
NRt 1934 s. 1057 f.

Den allmänna varsamhetsbestämmelsen (jfr nedan s. 245) gällde nämligen även 
för gående, vilka med stöd därav kunde ådömas straff för ovarsamt gående, jfr 
t. ex. NJA 1934 s. 403, 1939 s. 282 och 1951 C 455 samt SOU 193 5: 23 s. 121 f.

8 Jfr bl. a. Hartmann i ZSR 1949 s. 57 a. I rättslitteraturen har man även 
rest frågan, om bilarna verkligen erbjuda större faror än äldre tiders trafikmedel. 
Se t. ex. Stang i NJSt 1918 s. 257 och Bienenfeld s. 138 f. med hänv. (jäm
förelse mellan järnväg och hästanspända vagnar) ävensom von Waldkirch i ZSR 
1943 s. 37 (jämförelse mellan hästtrafik och biltrafik). Den ökade olycksfalls- 
frekvensen måste i varje fall till betydande del förklaras av ökningen i trafikin
tensiteten. Jfr Astrup Hoel i NRt 193 0 s. 79 f.

8 NJA II 1922 s. 309. Jfr KProp 1929 nr 3 s. 7. I motiven, a. st., påpekades 
även, att »skada å person eller egendom, som ej befordras med luftfartyget, är rela
tivt sällsyntare och mindre omfattande än vid automobiltrafiken». Så mycket mera 
anmärkningsvärt är det, att lagstiftaren ändock byggt på tanken om flygningens 
exceptionella farlighet.

1 Se t. ex. Sweeney i JAL 1933 s. 335 not 13 ävensom av Frederick, Com
mercial air transportation (1947) s. 342 anf. statistik. Jfr Holst-Larsen i NFT

Återstår så luftfarten. Vid tillkomsten av 1922 års luftfartsskade- 
lag betecknades den såsom i särskilt hög grad farlig för tredje man. 
Egendomligt nog erkändes dock samtidigt, att de »praktiskt vik
tigaste av hithörande skador äro sådana, som träffa gröda å marken, 
men även dessa äro åtminstone hos oss icke av större omfattning».9 
Erfarenheterna av den följande utvecklingen synas icke jäva det 
citerade yttrandet. Visserligen kunna de moderna tunga flygplanen 
vid en eventuell störtning åstadkomma markskador av betydligt 
större omfattning än 1920-talets bräckliga skapelser, men å andra 
sidan har genom tekniska förbättringar risken för haveri reducerats 
synnerligen kraftigt.1 Vad lätta enmotoriga flygplan beträffar för-
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orsaka de vid eventuellt haveri regelmässigt blott obetydliga skador. 
Vidare är att märka, att flertalet olyckor ske inom flygplatsgrän
serna vid start och landning, och de därvid uppkommande mark
skadorna inskränka sig vanligen till avsvett gräs och en upplöjd 
fåra i jorden eller på startbanan. Viss betydelse i detta sammanhang 
ha även trafikföreskrifterna. Särskilt må framhållas kravet på viss 
minimihöjd vid överflygning av tättbebyggt område, varigenom 
avses att tillförsäkra möjlighet till nödlandning utanför sagda om
råde i händelse av haveri. I jämförelse med civilflyget erbjuda de 
militära flygövningarna möjligen en något högre grad av fara för 
utomstående därigenom, att för övningarnas effektiva bedrivande 
vissa risker måste tas med full avsikt. Ett sådant medvetet risk
tagande sker dock i stort sett endast ovanför därtill särskilt läm
pade områden, t. ex. obebodda trakter eller sjöområden. Summerar 
man det sagda, finner man alltså, att risken för luftfartsskador 
framstår såsom påfallande obetydlig. Hur obetydlig »faran från 
luften» verkligen är, framgår kanske bäst av den omständigheten, 
att försäkringsbolagen funnit det möjligt att utan premieförhöj
ning låta brandförsäkringarna omfatta även skada av luftfartyg 
eller av från luftfartyg nedfallet föremål.* 2 Vid en fördomsfri pröv
ning kan man ej längre hålla fast vid den gamla föreställningen 
om luftfartens exceptionella farlighet såsom rättspolitisk grund för 
det strikta ansvaret.3

1948 s. 133, 137. Då Le Goff nr 600 yttrar om luftfarten: »Plus elle s’in
tensifiera, et plus les dommages causés au sol pourront augmenter», tar han icke 
erforderlig hänsyn till de tekniska förbättringar, som vidtas i rask takt.

2 Jfr Schmidt, Faran s. 29.
8 Det är förvånande att iaktta, hur sällan denna tanke tillmätts betydelse. Av 

utländsk litteratur må dock antecknas t. ex. Kaftal i DA 1930 s. 612 och We- 
gerdt i AfL 1943 s. 2 5 samt i nordisk doktrin Fr. Vinding Kruse, Retslæren 
s. 405, Borum i SvJT 1944 s. 388 och von Eyben i UfR 1948 B s. 134. I flera 
amerikanska domar har synpunkten klart framkommit, se Rhyne s. 124, 161, 
198 f., 218 f. och 247—49. Jfr även förarbetena till revisionen av Romkonven
tionen, RFDA 1948 s. 284.

Av dessa kortfattade anmärkningar torde framgå, att tesen om de 
moderna trafikmedlens höggradiga farlighet för tredje man i stort 
sett knappast låter sig upprätthållas. I och med ett sådant konsta
terande har också grunden för de rättspolitiska faremotiveringarna 
blivit undanryckt. Dessa motiveringar äro tydligen icke hållbara 
ens från sina egna utgångspunkter. Härtill kommer emellertid, att
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även dessa utgångspunkter synas vara illa valda. Detta förhållande 
kräver uppmärksamhet av det skälet, att man här rör vid själva 
kärnan i fareteorierna.

När man betecknar vissa företeelser såsom särskilt farliga, labo
rerar man med ett typiskt relationsbegrepp. Den särskilda farlig
heten framgår blott, om vissa andra företeelser ställas upp såsom 
jämförelseobjekt. Då storindustrien och de nya trafikmedlen först 
trädde fram och började tilldra sig uppmärksamhet, var den natur
liga måttstocken givetvis att finna i det dittillsvarande lugna, nästan 
statiska 1800-talssamhället. I jämförelse därmed innebar nyheterna 
okända faror, som det gällde att värja sig emot. Åtgärden att på
lägga de nya verksamheterna strikt ansvar torde, såvitt man vågar 
döma härom, ha stått i bästa överensstämmelse med allmänhetens 
känslomässiga reaktion inför dessa verksamheter. Den följande indu
striella och kommunikationstekniska utvecklingen kom emellertid 
att i utomordentligt rask takt omdana hela samhällslivet från grun
den. Just den industriella stordriften och trafikmedlen ha på ett 
måhända hårdhänt sätt tryckt sin karakteristiska stämpel på det 
nuvarande samhället, vilket ju icke kan tänkas funktionsdugligt 
dem förutan. Denna djupgående förändring har icke kunnat undgå 
att inverka även på de rättspolitiska fareteorierna. För att dessa 
skola kunna bibehållas i oförändrad form måste man hålla fast vid 
den gamla måttstocken. Man måste sålunda se bort ifrån såväl in
dustrien som trafikmedlen och så att säga flytta sig tillbaka till det 
tidiga 1800-talet. Så förfara även flertalet rättsteoretiker — låt vara 
att det sker i förtäckt form genom uppställande av krav på en fara 
utöver det dagliga livets, en extraordinär fara etc., varvid man 
blundar för det faktum, att järnvägsdrift och biltrafik utgöra vä
sentliga beståndsdelar av det dagliga livet och alltså något högst 
ordinärt.4 Ett godtagbart svar på frågan, varför 1800-talet fortfa
rande skall stå såsom axiomatisk norm, har man icke kunnat prestera. 
Ibland har man också funnit det riktigare att utbyta den gamla 
måttstocken mot en ny, nämligen vår egen tids samhälle. Efter en

4 Ek söker (s. 256—58) komma tillrätta med denna svårighet genom att för
utom extraordinära farliga handlingar och alldagliga ofarliga handlingar urskilja 
en tredje grupp, en mellanform, nämligen redan välkända farliga handlingar eller 
företag. Dessa skulle åläggas fareansvar, emedan de en gång varit extraordinära. 
Något rimligt skäl, varför man skulle konservera det äldre rättstillståndet, lyckas 
han dock icke ge.
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sådan operation försvinner emellertid skillnaden mellan å ena sidan 
den uppställda normen och å andra sidan de företeelser, vars »far
lighet» skall uppmätas, och därmed blir också fareomdömet omöj
liggjort. Denna omständighet har ibland t. o. m. föranlett onyanse
rade krav på återgång till den gamla beprövade culparegeln, utan att 
man närmare analyserat det rättspolitiska motivläget.5

5 Så t. ex. Esser s. 9 (i fråga om biltrafiken).
° Jfr Hansson i NRt 1934 s. 677.
’ Jfr Stang, Erstatningsansvar s. 278 och Sandström s. 34. Detta förhållande 

hindrar dock icke, att man inom doktrinen ibland anfört farlig verksamhets-syn- 
punkten såsom rättspolitiskt stöd för ett utvidgat skadeståndsansvar även vid 
»gamla verksamheter». Se t. ex. N. Beckman, Barns skadeståndsskyldighet (1950) 
s. 12 f., 15 f. (föräldrars ansvar för barn).

8 Jfr Sandström s. 29 f., 31 f., 37; Agge, Straffrätt s. 143; Lundstedt i Fest
skrift till Schlyter s. 261 f. Med stor vältalighet har denna synpunkt utvecklats 
av Finger i Festgabe für Frank I (193 0) s. 242 f.

Dessa förhållanden synas i sig innesluta nyckeln till fareteori- 
ernas grundläggande svaghet. Farligheten kan erbjuda en använd
bar rättspolitisk motivering endast i egenskap av initiallösning.6 Då 
förut okända faror plötsligt uppträtt, ha faremotiveringarna gjort 
tjänst som en nyttig säkerhetsventil för lagstiftning och rättstillämp
ning. De ha visat sig kunna fylla en sådan uppgift bl. a. under de 
moderna trafikmedlens pionjärtid. Så snart de nya farorna inlem
mats i samhällslivet och förvandlats till en viktig integrerande del 
därav, har emellertid deras användbarhet upphört. Med faremotive- 
ringarnas egenskap av initiallösning sammanhänger, att blott nya 
verksamheter med deras hjälp ålagts strikt ansvar men ej därmed 
jämförliga gamla verksamheter.7

Numera torde det vara tvivelaktigt, om man i fortsättningen 
kommer att kunna arbeta med farligheten såsom »rättsgrund» ens 
då det gäller eventuellt uppkommande nya faromoment. Man kan 
nämligen knappast längre uppfatta farligheten såsom något ovan
ligt, eftersom ju hela det moderna samhällslivet alltmera blivit ett 
nära nog oavbrutet tagande av risker.8 »Farlig verksamhet» är i 
själva verket numera den naturliga och nödvändiga livsformen.

XIV. Härmed har framställningen genomlöpt de viktigaste rätts
politiska motiveringar, vilka bruka anföras såsom stöd för det strikta 
ansvaret. Därvid har varje särskild motivering granskats isolerad 
och dess hållfasthet prövats på trafikskadefallen. Förut har emeller-
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tid påpekats, att detta av framställningstekniska skäl nödvändiga 
grepp egentligen innebär en renodling av problemen. Det har också 
visat sig, att vissa motiveringar överhuvud icke kunna göra anspråk 
på självständighet utan måste kombineras med andra tankelinjer 
för att kunna bli användbara. Och även de motiveringar, vilka 
kunna tänkas självständigt använda, framföras vanligen i förening 
med andra motiveringar. Många av de vanligare kombinationerna 
ha antytts i det föregående, men antalet möjliga sammanställningar 
är givetvis så stort, att en genomgång av varje tänkbar möjlighet 
skulle bli alltför vidlyftig. En sådan detaljundersökning synes ej 
heller vara nödvändig. Eftersom de enskilda byggstenarna ur tra- 
fikskadesynpunkt visat sig vara påfallande bräckliga, förefaller det 
nämligen troligt, att de ej heller några stycken i förening med var
andra kunna erhålla tillräcklig bärkraft ■— en förmodan, som ju 
också visat sig välgrundad i fråga om de i det föregående uppmärk
sammade kombinationsmöjligheterna.

Den moderna doktrinens försök att grunda allt strikt ersättnings
ansvar eller rent av hela skadeståndsrätten på några enstaka ledande 
synpunkter har någon gång uppfordrat till kritik. I svensk rätts
litteratur märkes framför allt Alexandersons skarpt formulerade 
uttalande, att detta förfaringssätt betecknar ett tillbakasteg till 
samma metodfel, som vidlådde naturrätten, nämligen »att förklara 
den objektiva rätten, rättsordningen, denna så ytterst komplicerade 
företeelse, genom en hänvisning till ett alltför litet fåtal faktorer».9 
Han har då närmast den vanliga kombinationen prevention—■ 
reparation såsom »ansvarsgrund» i sikte. Kritiken förefaller träf
fande: en betydande differentiering av de rättspolitiska hänsynen 
torde vara en oundviklig följd av den moderna utvecklingen. Härvid 
måste man dock alltid sträva efter att behålla typsituationerna i 
sikte. En differentiering har sin givna gräns, utöver vilken den aldrig 
kan drivas annat än med risk att det erforderliga måttet av enhet
lighet går förlorad. Ändamålssynpunkterna skola ingalunda appli-

9 Alexanderson i FJFT 1944 s. 111. Jfr Wiberg i TfR 1943 s. 121 i. f. och 
TSA 1943 s. 281. Även Lundstedt har, i anslutning till Alexanderson, varit inne 
på denna tanke, nämligen då han arbetar med kombinationen culpa och farlighet 
såsom rättsfaktum. Se Strikt ansvar II: 1 s. 396 f. och passim; jfr Alexanderson, 
a. a. s. 111 f. och Strahl, Skadeståndsutredning s. 21 f. Samma tanke möter även 
i utländsk doktrin. Se t. ex. Wilburg, Die Elemente des Schadensrechts (1941), 
särskilt s. 38; jfr Reinhardt i ACP 148 (1943) s. 153.
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ceras på det enskilda fallet utan på vederbörande typfall. Det är 
såväl lagstiftarens och domarens som rättsvetenskapsmannens uppgift 
att i första hand se till rättsreglernas samhälleliga funktion i stort.

Om man skall få ett ändamålsenligt grepp om trafikskadereg- 
lernas särskilda rättspolitiska problem, synes det sålunda vara nöd
vändigt att göra klart för sig, vilka hänsyn som kräva beaktande i 
fråga om just trafikskadeansvaret. I stället för att från några all
männa teser sluta sig till det speciella typfallet måste man bygga 
nedifrån och uppåt.

C. Grundelementen i ett för trafikskadefallen avpassat 
ansvarssystem.

I. Till grund för ett rättspolitiskt bedömande av trafikskade- 
situationerna måste ligga de för dessa skadefall viktigaste rättspoli
tiskt relevanta momenten. Härmed avses icke, att i det följande 
anförda moment förekomma blott i trafikskadefallen och därigenom 
skilja dessa från övriga skadefall. Tvärtom möta de i skilda skade- 
ståndsrättsliga sammanhang. Härvid göra de sig emellertid gällande 
i olika kombinationer och med inbördes olika styrka. Det är därför 
av största betydelse för ansvarssystemets utformning att undersöka 
förhållandet dem emellan på varje särskilt område. På grundval av 
den nyss verkställda analysen synas de för trafikskadefallen rätts
politiskt relevanta momenten kunna i korthet beskrivas på följande 
sätt:

(1) I stort sett synas trafikskadorna inträffa med viss regelbun
denhet. Den samlade verkan av de olika trafikmedlens skadeverk
ningar inom ett visst område under viss tid kan följas statistiskt och 
låter sig därför med tillfredsställande noggrannhet beräknas även 
för en viss framtida period.

(2) Många trafikskador äro »oundvikliga» i den meningen, att 
de ej kunna undvikas med användande av »normal aktsamhet», 
och en del även i den meningen, att de skulle inträffa även med 
iakttagande av »en mycket hög grad av aktsamhet» eller rent av 
»den högsta tänkbara aktsamhet».

(3) Trafikverksamheten bedrives oftast med hjälp av »under
ordnade». Ibland tar sig denna tendens ej starkare uttryck än att

8 — 516884 K. Grönfors
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en privatbil framföres av annan person än ägaren, men ofta blir det 
fråga om trafikföretag med betydande personalstyrkor.

(4) Preventionshänsynen torde på grund av olika, i det föregå
ende antydda omständigheter ha så begränsad betydelse, att de i 
stort sett ej böra påverka rättsföljdens konstruktion.1

(5) De utomstående, vilka drabbas av trafikskador, inta blott 
sällan en sådan ekonomisk ställning, att de kunna ensamma bära 
skadan. Det föreligger alltså regelmässigt ett klart behov att er
sätta uppkomna skador. Reparationen verkar rättighetsuppbyggande 
och allmänt trygghetsbefordrande. Om skadorna icke ersattes, skulle 
däremot uppstå en betydande rättslig och ekonomisk osäkerhet. 
Trygghetstanken ligger klart i linje med den allmänna socialpoli
tiska utvecklingen och står även i överensstämmelse med allmänhe
tens intuitiva rättvisevärderingar.

(6) Den ekonomiska bärkraften hos de olika skadeförorsakande 
trafikmedlen är högst växlande. Man har här att göra med sådana 
ytterligheter som å ena sidan Statens järnvägar och å andra sidan 
åkaren, vars enda tillgång utgöres av hans på avbetalning köpta 
och ännu icke färdigamorterade lastbil. I den mån verklig ekono
misk bärkraft saknas, kan det icke vara ett samhällsintresse att 
pålägga trafikverksamheten (bilens ägare etc.) en större ersättnings- 
börda än den kan bära, emedan därigenom den för samhället ound
gängliga trafikapparatens sunda utveckling skulle hindras eller i 
varje fall försvåras.

(7) Härtill kommer en betydelsefull rättsteknisk synpunkt, näm
ligen det starka behovet av enkla och lättillämpade regler, vilka 
kunna underlätta en snabb skadereglering. På grund av den täm
ligen höga frekvensen av vissa trafikskador (särskilt vid biltrafik,, 
varvid främst skador på biltrafikanters person eller egendom komma 
i fråga), vilken frekvens i betydande omfattning måste tillskrivas 
den stegrade trafikintensiteten, förefaller det särskilt angeläget att 
begränsa processanledningarna till ett minimum.

1 Däremot torde de, såsom framhållits ovan s. 98, på vissa punkter ha beaktans- 
värd betydelse.

Med dessa moment för ögonen gäller det att finna riktlinjerna för 
därefter avpassade civilrättsliga ansvarsformer.

Utgångspunkten måste härvid tydligen vara, att trafikskador re
gelmässigt böra ersättas. Till en början märkes då, att den allmänna 
culparegeln (ansvar för egna bevisat culpösa handlingar) särskilt
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på grund av den vidsträckta användningen av underordnade måste 
komma till korta. Det ansvarssubjekt, vartill man lämpligast an
knyter, är nämligen ofta »driftsherren» (trafikmedlets ägare etc.). 
Längre kommer man med en regel om ansvar för underordnads 
culpa. I den mån trafikskadan är av den typ, vilken nyss karakteri
serats såsom »oundviklig», kommer emellertid en sådan regel att 
omfatta en alltför liten del av det område, inom vilket ett tydligt 
ersättningsbehov vanligen föreligger. Erfarenheten visar, att dom
stolarna i sådant fall tänja ansvarsregeln så långt möjligt i riktning 
mot fullt strikt ansvar genom att höja den fordrade aktsamhetsstan- 
darden och genom att fingera culpa. En exculpationsregel (presum- 
tionsansvar) skulle vara mera tillfredsställande men lider i kanske 
ännu högre grad än culparekvisitet i allmänhet av det grundläg
gande felet, att den är rättstekniskt svårtillämpad och därmed ur 
processuell synpunkt oekonomisk: domstolarna bli betungade med 
ett stort antal processer, vilkas avgörande bero av subtila bevisvär
deringsfrågor. Som belägg för denna uppfattning behöver man en
dast hänvisa till den nuvarande situationen i fråga om bilmålen. 
En fullt strikt ansvarsregel förefaller alltså ändamålsenligast, om 
man enbart tar hänsyn till omfattning och praktikabilitet.

Men även andra hänsyn ha anspråk på att bli tillgodosedda. Ett 
fullt strikt ansvar kan utan olägenhet bäras endast av ett fåtal 
stordrifter. I huvudsak är det blott järnvägsskadornas problem (Sta
tens järnvägar) samt de fall, i vilka kronan står såsom ansvarig för 
trafikskada, som man kan lösa på angivna sätt. En tänkbar metod 
att i övriga fall lätta skadegörarnas börda vore naturligtvis att välja 
en mildare form av skärpt ansvar. Emellertid torde effekten härav 
icke bli särskilt kraftig, ty med den extensiva tolkningen av culpa
rekvisitet på större delen av trafikskadeansvarets område torde även 
ett ansvar för underordnads culpa kunna vara särdeles betungande.2 
Däremot blir effekten desto kännbarare för de skadelidande, vilka 
bli helt utan ersättning.

För att komma tillrätta med problemet torde det vara nödvändigt 
att frångå det traditionella schemat skadegörare—skadelidande. 
Skadeståndsfrågorna måste ses icke som en isolerad affär mellan två 
subjekt utan i större sammanhang. Eftersom det å ena sidan före
ligger ett starkt behov av effektiv reparation och å andra sidan är

Jfr nedan s. 320—22.
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dels omöjligt, dels ur trafikpolitiska och därmed även allmänt sam
hälleliga synpunkter olämpligt att låta den skadegörande trafikanten 
ensam bära hela ersättningsbördan, återstår blott en utväg: att slå ut 
skadorna på så många som möjligt och därigenom göra dem mindre 
kännbara. En sådan effekt kan uppnås med försäkringens hjälp. 
För varje enskild skadegörare resp, skadelidande förvandlas därmed 
skadeståndet till en jämn kostnad. Att denna omväg ej är nödvän
dig i fråga om Statens järnvägar eller kronan beror tydligen på att 
skadorna i dessa fall ändock bli fördelade på ett mycket stort antal 
subjekt, nämligen ytterst på hela massan av trafikanter och på lan
dets alla skattebetalare. Sådana »företag» så att säga försäkra sig 
själva, fungera såsom »självförsäkrare».

Med hänsyn till beräkneligheten av trafikskadornas samlade ver
kan synes försäkringsinstitutet vara mycket väl lämpat att använ
das på förevarande område. Vid olika former av trafikskador kunna 
olika försäkringstyper vara att föredra. I den mån försäkringsplik
ten befinnes lämpligast böra åläggas den potentielle skadegöraren, 
väljer man ansvarighetsförsäkring i en eller annan form. Det kan 
dock tänkas, att olycksfallsförsäkring eller vanlig skadeförsäkring i 
vissa fall uppvisar övervägande fördelar, och man bör då ålägga den 
potentielle skadelidande att försäkra sig mot hotande skador.3 
Nämnda två grupper av försäkring behöva dock ingalunda vara 
skarpt åtskilda utan kunna i praktiken närma sig varandra. Så
lunda är den nuvarande svenska biltrafikförsäkringen i princip ut
formad som en ansvarsförsäkring med uppgift att underlätta för 
bilisterna att fullgöra sin skadeståndsplikt, men den fungerar sam
tidigt även som en skadeförsäkring i den meningen, att de skade
lidande tillförsäkras effektiv reparation. Särskilt märkes trafikför
säkringslagen 21 §, varigenom skadelidande kunna få ersättning 
även där skadan orsakats av en okänd bil och i liknande fall, då 
försäkringsersättning eljest ej hade utgått.4

3 Tanken att i vidsträckt omfattning lösa skadeståndsproblem med hjälp av en 
social olycksfallsförsäkring har på sistone skjutits i förgrunden, i nordisk debatt 
särskilt genom ovan s. 82 not 5 anf. arbeten, men är ingalunda ny; se t. ex. 
Schwab i Verhandlungen des 31. deutschen Juristentages III (1913) s. 334 f. I 
svensk doktrin har särskilt Alexanderson i SvJT 1951 s. 484 f. riktat kritik mot 
denna tanke. Se även den skarpa kritiken i NJMF 1951 passim. Jfr Ussing i NFT 
1951 s. 305—07.

1 Under förarbetena på en internationell bilskadelag har denna lösning ansetts 
föredömlig, se Rominstitutet XVII: 8 s. 28.
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Försäkringsmetoden har emellertid sina begränsningar. Den är 
bl. a. förenad med ganska betydande administrationskostnader och 
därför mindre lämpad för utpräglade »småskador». Det kan i van
liga fall knappast vara ett samhällsintresse att med en kostnad av 
50 kronor reglera en skada på 10 kronor. Principen om effektiv 
reparation låter sig därför icke konsekvent uppehållas. Starka skäl 
synas kunna åberopas till förmån för ståndpunkten att låta »små
skador» bäras av den försäkringspliktige skadegöraren resp, skade
lidande, exempelvis i form av regler om självrisk intill visst belopp. 
Ej sällan torde skadan alltså med fördel kunna förbli liggande, där 
den inträffat.

Vidare torde man med försäkring kunna täcka skador blott in
till vissa maximibelopp. Dessa böra givetvis sättas så högt, att så 
många skadefall som möjligt helt omfattas av försäkringen utan att 
därför premierna bli alltför betungande. Fastställandet av den an
tydda nivån kan karakteriseras såsom ett kombinerat rättspolitiskt 
och försäkringstekniskt spörsmål, varvid man bl. a. måste mot var
andra väga strängheten av den skärpta ansvarsregeln (omfattningen 
av »ansvarsfältet» ) och storleken av ersättningarna (begränsning 
av ansvarsbeloppen).

Vid det fåtal skador, vilka äro så omfattande att de gå utöver 
denna gräns, uppstår det viktiga problemet, hur man skall förfara 
med den »överskjutande» skadan. Tre lösningar äro här principiellt 
tänkbara. »Överskottsskadan» kan läggas på skadegöraren, som 
alltså blir personligen ansvarig därför, eventuellt enligt en mildare 
ansvarsregel än huvudregeln, t. ex. ansvar för underordnads (grova) 
culpa.5 Eller också kan den helt läggas på den skadelidande, vilken 
man då låter stå risken för den del av skadan, som kan överstiga 
försäkringen; man har m. a. o. åt skadegöraren lämnat förmånen 
av en ren ansvarsbegränsning. Slutligen kan denna ansvarsbegräns
ning omdanas därhän, att det allmänna träder in och helt eller del
vis betalar de försäkringen överstigande skadorna.6

5 Se ang. kombination mellan ansvarsmildring och ansvarsbegränsning exempelvis 
det s. k. Taorminaförslaget om luftfartsskador (ovan s. 34 not 6) art. 9 och Guldi- 
MANN i ZSR 1951 s. 25 f. Icke minst med hänsyn till önskvärdheten av effektiv 
reparation och ur processekonomiska synpunkter förefaller en sådan ordning emel
lertid otillfredsställande.

° Jfr SOU 1949: 25 s. 75 ff. och Strahl, Skadeståndsutredning s. 82 f.

Härmed ha angivits de grundelement, med vilkas hjälp trafik-
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skadesituationerna kunna bemästras: ett utöver culparegeln skärpt 
ansvar, obligatorisk försäkring samt särskild reglering av »småska
dor» och »överskottsskador». Dessa grundelement kunna utformas 
och kombineras med varandra på olika sätt. Gemensamt är, att man 
blott med deras hjälp kan nå fram till en lösning, som helt står i 
samklang med de för trafikskadefallen karakteristiska rättspoli- 
tiska motivlägena.

II. Förhållandet mellan skadestånd och försäkring har under se
nare år blivit alltmera uppmärksammat7 och synes för närvarande 
utgöra hjärtpunkten i den skadeståndsrättsliga debatten. Detta in
tresse för försäkringens betydelse kan spåras även i rättstillämp
ningen. Utländska jurister uttala sålunda ej sällan, att domstolarna i 
själva verket ofta låta den för skadeståndsfrågans utfall avgörande 
synpunkten bli, vem som täckes av förefintlig försäkring.8 Även 
svensk rättspraxis har visat ökad känslighet för denna synpunkt.9 
Med hänsyn till det anförda torde det icke vara erforderligt att 
här närmare analysera ifrågavarande problemkomplex. Blott ett par 
anmärkningar i ämnet må göras.

7 Se senast Strahl, Skadestånd och försäkring (19 51) samt diskussionsreferaten 
i NJMF 1951.

8 Så t. ex. Savatier I nr 282 och ur nordisk rättslitteratur Dahl, Om ansvars- 
forsikring (1929) s. 218, jfr sistnämnde förf, i NFT 1949 s. 341 f.

9 Se bl. a. nedan s. 329 ävensom det intressanta avgörandet NJA 1949 s. 171. 
Jfr Rodhe i SvJT 1951 s. 608.

1 Se t. ex. Strahl, Skadeståndsutredning s. 80 ff. och Sieg i ZfHR 113 (1950) 
s. 101 ff. (»Verdrängender Haftungsersatz — akzessorischer Haftungsersatz»).

I diskussionen möter man den uppfattningen, att skadestånds
regler och försäkringsregler icke böra kombineras med varandra utan 
att försäkringsreglerna ensamma skola ersätta och onödiggöra skade- 
ståndsrätten. Man anser sig här ha att göra med två principiellt 
skilda metoder för regelsystemets uppbyggande, nämligen fristående 
försäkring och till skadeståndsrätten anknuten försäkring.1 I den 
mån skadeståndsrätten blott betraktas ur positivrättslig synpunkt, 
har man därmed givetvis pekat på en viktig skiljelinje. Ur legislativ 
synpunkt förefaller distinktionen däremot överflödig. Vilken väg 
man än väljer, måste man ställa upp vissa rekvisit för ersättnings
skyldighetens inträde och därigenom utpeka skadefallen resp, för- 
säkringsfallen (begränsa »ansvarsfältet»). Om man formar dessa 
rekvisit fristående och benämner dem skadeståndsrätt eller drar in
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dem i försäkringsreglerna och betraktar dem såsom regler om för- 
säkringsfallets inträde, förefaller likgiltigt. Detsamma gäller frågan, 
om man lämpligast bör anknyta försäkringsfordringen till en skade- 
ståndsfordran och sålunda arbeta med dubbla fordringsförhållan- 
den, eller om man hellre bör låta försäkringsfordringen vara helt 
fristående. Det synes därför föga givande att ställa problemet så, 
att man måste välja mellan två varandra motsatta metoder. Upp
giften bör i stället vara att få fram det mest funktionsdugliga an- 
svarssystemet, oberoende av det i och för sig ganska intresselösa 
spörsmålet, vilken benämning man åsätter detsamma. Man kom
mer då bort från problemställningen »skadestånd contra försäk
ring» .

Det brukar framhållas, att skadeståndsrätten, även om den på 
nämnda sätt absorberas av försäkringsinstitutet, dock alltid kom
mer att leva kvar i den mån man genomför regler om självrisk och 
regress. Även här gäller invändningen, att det icke kommer an på 
beteckningen skadeståndsregler i traditionell mening eller försäk- 
ringsregler. Någon motsats föreligger icke. Däremot har påpekandet 
stort intresse genom att understryka självriskreglernas och regress
reglernas tendens att från sin ännu tämligen undanskymda plats 
arbeta sig fram till en åtminstone ur principiell synpunkt mera 
central ställning inom ansvarssystemet.

Försäkringens uppgift att garantera den skadelidande ersättning 
kan givetvis fullgöras även genom andra former av garantier, t. ex. 
borgen eller ställande av realsäkerhet. Fördelarna med en sådan 
anordning äro emellertid obetydliga.* 2 Därtill kommer, att sådana 
garantiformer ingalunda förmå fylla försäkringens andra grund
läggande uppgift, nämligen att förvandla skadeståndsskyldigheten 
till en jämn kostnad av överkomlig storlek. Ur praktisk synpunkt 
torde det knappast finnas behov för andra former av garanti än 
försäkring.

2 Se bl. a. Reif i EEA 50 (1930—31) s. 347 och Rominstitutet XVII: 8 
s. 47 ff.

2 Jfr Müller-Erzbach s. 404.

III. Bland förut angivna ansvarselement torde systemet med r/M- 
sv ar sbegränsning kräva en kort kommentar.

Detta system, som i samband med modernt fareansvar först före
kommer i den rättsteoretiska debatten under slutet av 1800-talet3,
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har ofta mött starkt motstånd. Vanligt är, att såsom invändningar 
framställas rena billighetsargument.4 5 I amerikansk rättslitteratur har 
man t. o. m. rest frågan, huruvida ansvarsbegränsning kan vara 
förenlig med hävdvunna konstitutionella grundsatser.3 Ofta har till 
försvar för ansvarsbegränsning anförts, att denna bör uppfattas som 
en förmån, vilken lämnats skadegöraren till gengäld för det honom 
ålagda, utöver culparegeln skärpta ansvaret.6 En sådan synpunkt 
var naturlig under det strikta ansvarets pionjärskede. Lika natur
ligt är emellertid, att ansvarsbegränsningen numera icke behöver 
något »försvar» som motivering; dess raison d’être ligger däri, att 
den utgör ett bland flera samverkande medel att bygga upp ett ända
målsenligt ansvarssystem.

4 Se t. ex. Fromherz i ACP 130 (1929) s. 91. Samma argument anföras emel
lertid även till förmån för ansvarsbegränsning, jfr Klæstad s. 3 6 i. f.

5 Så bl. a. McCormick i ALR 193 5 s. 207 ff.
° Se t. ex. Winroth, Skadegörelse s. 39 f.
’ Se exempelvis Schmidt s. 160. Jfr den anglo-amerikanska läran om sakansvar, 

varom närmare bl. a. Marsden s. 91 ff.
8 Ett absolut maximum har dock vid stora trafikskador, exempelvis en omfat

tande järnvägsolycka, ogynnsamma verkningar därigenom, att storleken av ersätt-

En ansvarsbegränsning kan åstadkommas genom att man undan
tar vissa eljest ersättningsbara former av skadegörelse från ersätt- 
ningsplikt eller nöjer sig med att utmäta normalersättningar enligt 
på förhand bestämda taxor. Med ansvarsbegränsning förstås dock 
oftare enbart en begränsning av ansvarsbeloppet, varvid alltså i 
princip förutsättes, att man med vanliga beräkningsmetoder fått 
fram ett totalt ersättningsbelopp. Problemet om ansvarsbegränsning 
börjar då, där skadevärderingen slutar.

Begränsningseffekten kan uppnås på ett flertal olika sätt. En 
metod är att befria vederbörande ansvarssubjekt från personligt 
ansvar och låta den skadelidande hålla sig till blott viss egendom 
(sakansvar), vilket är grundtanken bl. a. i de sjörättsliga exeku- 
tionssystemen.7 Vidare kan man i en del fall justera ansvarsbeloppet 
nedåt genom att göra detsamma beroende av behovsprövning. Van
ligen fixeras dock en maximalsumma för ansvaret, vilket kan ske på 
flera sätt. Dels kan den använda måttstocken växla och dels kan 
man välja mellan och eventuellt kombinera fasta resp, rörliga 
maxima. I lag kan bestämmas vissa maximibelopp för varje skade
lidande, vilka kunna kompletteras med en regel om absolut maxi
mum för all skadegörelse vid ett och samma tillfälle.8 Eller också
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kan ansvarsbeloppets storlek göras beroende av särskilda omständig
heter vid skadetillfället, exempelvis det använda trafikmedlets värde9, 
vikt etc. Däremot saknar man av naturliga skäl det i kontrakts
rätten använda anknytningsmoment, som värdet av motprestatio
nen erbjuder.* 1

ningsbeloppet till varje skadelidande står i omvänd proportion till antalet skade
lidande. Varje skadelidandes möjlighet att få ersättning blir sålunda beroende av 
den ur hans synpunkt slumpartade omständigheten, hur många skadelidande, som 
träffats av samma trafikolycka. Jfr bl. a. Seligsohn i EEA 42 (1924—25) s. 261 
och Goedhuis, Convention s. 67.

8 Ett trafikmedels värde förefaller dock ej sällan utgöra en olämplig måttstock. 
Se t. ex. Klæstad s. 313, Lemoine, Responsabilité s. 79, Spaight i ALR 1939 
s. 2 51 och Miller, Some questions of maritime law now before the Comité maritime 
international (19 51) s. 10.

1 Se för exempel på en så konstruerad ansvarsbegränsning i kontraktsförhållande 
Nial, Annonsavtalet (1949) s. 47. — Enligt svensk rätt måste ansvarsbegräns
ning gentemot tredje man, i vilken form den än genomföres, anses förutsätta ut
tryckligt lagstöd. Jfr Karlgren, Ändamålsbestämmelse och stiftelse (1951) s. 60 
noten från föreg. s. Denna principiella ståndpunkt synes dock icke hindra, att lag
bud om ansvarsbegränsning kunna tolkas tämligen liberalt. Se sålunda NJA 1948 
s. 748 (krigsfartyg) ävensom 1951 s. 319 (bogsering; avtalsförhållandet torde icke 
i och för sig ha underlättat den extensiva tolkningen).

2 Jfr Brækhus, Det begrensede rederansvar (1947) s. 15 ff. och i ND 1947 
s. 280.

I diskussionen har ansvarsbegränsningen vanligen betraktats iso
lerad och sålunda i den formen, att den överskjutande skadan helt 
blir utan ersättning. Det saknas emellertid anledning att binda sig 
för ifrågavarande institut i blott denna utformning. Man bör sär
skilt ta vara på ansvarsbegränsningens möjligheter att i samverkan 
med andra ansvarselement åstadkomma ett lämpligt ansvarssystem. 
Sålunda kan ansvarsbegränsning i viss utsträckning kombineras 
med ersättning av »överskottsskador» genom det allmännas försorg 
eller genom särskilda garantifonder e. d. Bestämningen av begräns
ningens omfattning (maximibelopp etc.) bör vidare ske med hän
syn till det mest omfattande ansvar, för vilket försäkring kan an
ordnas utan att premien blir alltför betungande — ej det mest om
fattande ansvar, som den försäkrade själv kan tänkas bära.2

IV. Tanken att med försäkringens hjälp komma tillrätta med 
de »farliga verksamheternas» skadeståndsproblem innebär ingalunda 
någon nyhet. Redan i den äldsta diskussionen om det moderna fare-
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ansvaret rekommenderades metoden och upphöjdes t. o. m. av vissa 
författare till ledande synpunkt för hela skadeståndsrätten.3 Vad 
nordisk doktrin beträffar ha liknande tankegångar ofta framträtt 
och försäkringsinstitutets genomgripande betydelse för de skade- 
ståndsrättsliga problemen vitsordats. Därvid har man oftast och, 
såsom nyss framhållits, med mindre lyckat resultat betraktat an- 
svarselementen isolerade. Vidare har man ej sällan sökt efter en för 
allt fareansvar eller åtminstone allt trafikskadeansvar gemensam lös
ning. »Die geschlossene Kette von Gefährdungshaftung des Halters, 
Haftungsbeschränkung und obligatorischer Ersatzsicherung erscheint 
für das moderne Verkehrsrecht aller Staaten geradezu als Ideal.»4

3 Så t. ex. Mataja, Das Recht des Schadenersatzes vom Standpunkte der Na
tionalökonomie (1 888), särskilt s. 120 ff. — Ett avancerat försök att praktiskt 
genomföra försäkringstanken har gjorts i den kanadensiska delstaten Saskatchewans 
lagstiftning, varom närmare t. ex. Green hos Lawson, Negligence in the civil law 
(19 50) s. 315 fl. och Ussing i UfR 1951 B s. 41 ff.

4 Oppikofer i AfL 1933 s. 235. (Oppikofer växlade senare ståndpunkt, se 
Probleme s. 224 a f., 232 a.) Jfr ur nordisk litteratur G. Palmgren i FJFT 
1950 s. 278.

Emellertid torde det föregående ha givit vid handen, att olika 
rättspolitiska synpunkter göra sig gällande med växlande styrka i 
olika typer av trafikskadefall. Konsekvensen av denna rörlighet i 
motivläget måste tydligen bli en rikare nyansering av ansvarssyste- 
met. De grundelement, som här angivits, äro ej heller ensartade utan 
lämna var för sig utrymme för en mängd varianter, vartill kom
mer, att även samspelet dem emellan erbjuder möjlighet till av
vägningar. Detta register bör icke lämnas outnyttjat. Växlande 
rättspolitiska motivlägen kräva ett differentierat ansvarssystem. Hur 
de angivna grundelementen på bästa sätt skola närmare utformas 
och sammanställas kan endast avgöras genom en sorgfällig analys 
av varje särskild typ av skadefall. En enhetslösning för allt trafik
skadeansvar synes icke möjlig. Differentieringen har dock sin natur
liga gräns i den strävan efter enhetlighet, som måste anses önskvärd 
ur synpunkten av rättssystemets enkelhet och överskådlighet.
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D. Doktrinens försök att bygga upp en generell regel 
om fareansvar.

a) Allmän orientering.

I. Undersökningen av »farlig verksamhet» såsom rättspolitiskt 
problem — med särskild hänsyn till trafikskadefallen — är härmed 
slutförd. Slagordet »farlig verksamhet» är emellertid icke blott av
sett att utgöra sammanfattningen av ett rättspolitiskt program. Det 
vill även ange riktlinjer, med vars hjälp man skall kunna urskilja 
de skadefall, i vilka man önskar pålägga det strikta ansvaret. Med 
att åberopa »farlig verksamhet» som »rättsgrund» i sistnämnda 
mening åsyftar man alltså att i förkortad form uttrycka den del 
av rättsfaktumkomplexet, vilken anses utlösa fareansvar såsom 
rättsföljd och alltså kan sägas fungera såsom en motsvarighet till 
culparekvisitet vid culpaansvar. Det är denna utomordentligt viktiga 
funktion av ifrågavarande slagord — funktionen såsom rättsfaktum 
— som den närmast följande framställningen avser att söka belysa.5 
Därvid bortses helt från övriga rekvisit på rättsfaktumsidan (krav 
på kausalsammanhang etc.), vilka ju äro gemensamma för culpa- 
regeln och fareansvaret.

I utländsk rättspraxis har man vanligen avstått från varje för
sök att uttryckligen ställa upp en generell regel om fareansvar.6 
Detta är givetvis en följd av domstolarnas naturliga benägenhet att 
hålla sig inom ramen för det enskilda fallet och undvika att slå 
fast vittsyftande teser, vars konsekvenser man därefter vid närmare 
granskning måhända icke skulle vara benägen att acceptera. Lika 
naturligt är emellertid, att doktrinen i sin lovliga strävan efter 
helhetssyn vid sammanställandet av de skilda avgörandena ofta dri
vits att betrakta dessa såsom utslag av en bakomliggande mera vitt
syftande regel, vilken man sökt fånga i en kort formel. Den erhållna 
formeln har därefter presenterats än såsom gällande rätt, än såsom 
allmän rättspolitisk sats och än på ett så svävande sätt, att man ej

° Såsom påpekats ovan s. 78 f. kan »farlig verksamhet» även begagnas i en 
tredje betydelse, nämligen såsom rättfärdighetsgrund. Denna funktion hör emel
lertid till den förut behandlade rättspolitiska problemsidan och kräver därför icke 
någon separat framställning.

° I några rättssystem har man däremot lagfäst en generell regel om fareansvar, 
se t. ex. italienska civillagen art. 2050 (presumtionsansvar), mexikanska civillagen 
art. 1913 och Sovjets civillagbok art. 404. Ang. norsk praxis, se nedan s. 151 not 2.
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klart kan urskilja, vad som egentligen avsetts. Den närmare ut
formningen av den framdeducerade regeln växlar mycket starkt 
men synes alltid utgå från slagordet »farlig verksamhet».

Försöken att ställa upp en generell regel om fareansvar äro av stor 
betydelse för den fortsatta undersökningen av trafikskadeansvarets 
uppbyggnad, särskilt som en sådan regel vanligen innebär ett fullt 
strikt ansvar. Kan det nämligen visas, att svensk rätt accepterat en 
sådan regel, under vilken trafikskadorna då torde anses falla, få 
försöken att närmare fixera de av lagstiftning och rättspraxis ut
formade rekvisiten för trafikskadeansvar en annan innebörd och 
delvis ett mera begränsat intresse än om läget skulle vara det mot
satta. I kraft av en sådan allmän regel kommer det strikta ansvaret 
att ingripa supplerande i alla de fall, som ej anses direkt eller möj
ligen analogiledes täckta av speciallagstiftningen. Där även denna 
stadgat rent strikt ansvar, blir skillnaden principiellt ringa7 eller 
ingen, och där ett mindre strängt ansvar föreskrivits — man har 
exempelvis lämnat exculpationsmöjlighet —- kommer speciallagstift
ningen i själva verket att framstå som en mildring av den allmänna 
ansvarsregeln. Är däremot en sådan generell regel om fareansvar icke 
erkänd, betyder detta bl. a., att man i och med fastställandet av re
kvisiten för speciallagarnas trafikskadeansvar på detta område drar 
upp gränslinjen gentemot den ur skadegörarens synpunkt mildare 
culparegeln, vilken ju den svenska skadeståndsrätten fortfarande 
måste sägas betrakta såsom sin »huvudprincip».

7 Har till speciallagens rekvisit anknutits obligatorisk ansvarsförsäkring e. d., 
förefinnes ju i detta avseende en differens.

Det förefaller alltså nödvändigt att söka klarlägga den svenska 
rättens inställning till frågan om en generell regel om ansvar för 
»farlig verksamhet». Till en början skall då undersökas, hur man i 
doktrinen gått tillväga vid uppbyggandet av en sådan regel och 
om de erhållna formlerna äro lämpliga juridisk-tekniska hjälpmedel 
att avskilja det komplex av skadesituationer, som man har i sikte. 
Sedan uppbyggnaden och funktionsdugligheten hos regler av här 
åsyftad typ blivit något belysta, skall slutligen resas frågan, huruvida 
svensk rätt erkänner en generell regel om fareansvar.

II. En nödvändig förutsättning för en ändamålsenlig diskussion 
av den nu skisserade problemställningen är, att man klart slår fast, 
i vilken betydelse uttrycket »generell regel» här användes.
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Vid första påseende kan det tyckas, som om häri icke skulle ligga 
någon svårighet. Det förefaller självklart, att man med »generell 
regel» åsyftar en regel, som är så vitt formulerad, att den i sig in
begriper ej blott ett mindre antal särskilda typsituationer utan samt
liga fall av farlig verksamhet. Eller för att uttrycka förhållandet 
mera stringent, »farlig verksamhet» får, eventuellt kompletterad 
med någon allmänt hållen karakteristik (faran skall t. ex. vara »sär
egen»), ensam utgöra tillräckligt rättsfaktum för det strikta er
sättningsansvaret såsom rättsföljd. I denna mening har också ut
trycket begagnats i doktrinen.8

8 Se t. ex. Alexanderson i FJFT 1944 s. 109 i. f.
° Lundstedt, Strikt ansvar II: 1 s. 43 5.

Lundstedt har emellertid påpekat, att frågeställningen »gene
rell regel eller icke» måhända är mindre väl övervägd. »Domstolarne 
måste ju utgå ifrån, att de böra döma så konsekvent och regelmäs
sigt som möjligt. Den farlighetssituation, som befinnes likvärdig 
med en annan farlighetssituation, som lagts till grund för ansvars- 
dom, måste följaktligen även den utgöra grund för ansvarsdom. 
Såvitt farlighetsansvar överhuvud utdömes, måste detta med andra 
ord ske i enlighet med en tänkt regel. Och en regel, efter vilken det 
dömes, är i själva verket städse generell, det vill säga den tillämpas 
alltid, när dess förutsättningar (positiva och negativa) äro förhan
den.»9 Även om domstolarna skulle inskränka fareansvaret till vissa 
särskilda arter av skadesituationer — under det att ansvar icke 
konstituerades i andra situationer, trots att själva fareläget i och 
för sig (dvs. sett isolerat ifrån övriga moment i skadesituationen) 
vore likvärdigt — innebure en sådan ståndpunkt likväl, att man 
tillämpade en generell regel om fareansvar. Även utväljandet av de 
speciella skadesituationerna, till vilka ansvaret begränsades, vore ju 
uttryck för en sådan regel.

Denna invändning förefaller träffande, men den torde icke visa, 
att frågeställningen är meningslös, utan endast, att den traditionella 
formuleringen därav lätt inbjuder till missförstånd. Till »farlig 
verksamhet» kunna en rad kompletterande rättsfakta anknytas, vil
kas förhandenvaro är en nödvändig förutsättning för att fareansvar 
skall kunna ådömas. Genom att på detta sätt berika regelns innehåll 
har man samtidigt — vilket ju är en logisk nödvändighet — minskat 
dess omfång. De kompletterande rättsfakta, som här tillkomma, 
kunna vara av mycket växlande slag. Sålunda kan man utöver re-
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kvisiten fara och verksamhet fordra, att det skall vara fråga om 
sprängningsföretag av viss art eller vissa andra konkret specifice
rade arter av verksamhet, att faran utöver typicitet, säregenhet 
e. d. skall besitta någon viss noggrant bestämd egenskap osv. Ju 
längre man går i detaljrikedom, desto mer inskränker man regelns 
tillämpningsområde. Man får därigenom blott vissa tämligen nog
grant avgränsade typsituationer av »farlig verksamhet» i sikte. Även 
om gränsen är svävande, existerar det givetvis en högst påtaglig 
skillnad mellan en sådan regel och en fareregel utan kompletterande 
rättsfakta.

Med »generell regel om fareansvar» avses därför i denna framställ
ning genomgående en regel, enligt vilken »farlig verksamhet» — 
eventuellt med en tillagd allmänt hållen karakteristik av den art, 
varpå prov skola lämnas i det följande — utgör tillräckligt rätts- 
faktum för det strikta ansvaret såsom rättsföljd. En sådan regel 
betecknas i korthetens intresse även som (generell) fareregel.

Problemställningen »generell regel eller ej» skulle möjligen kunna 
kritiseras ur ytterligare en synpunkt. Man kunde nämligen mena, att 
den i stort sett saknade praktisk betydelse, eftersom det i varje fall 
stode domstolarna fritt att nybilda regler om fareansvar och alltså 
utan stöd i lag eller föregående praxis vidga gränserna för denna 
ansvarsforms tillämpningsområde. Med det förut sagda har givetvis 
ingalunda avsetts att förneka denna domstolarnas möjlighet att ut
öva en »rättsskapande» funktion. Tvärtom har ju fareansvaret hi
storiskt sett till betydande del vuxit fram och utmejslats just ge
nom energiska insatser av rättstillämpningen. Icke desto mindre 
förefaller den antydda invändningen föga träffande. Den förutsätter 
nämligen, att man med termen »generell regel» blott avser att be
teckna en möjlighet för domstolarna att pålägga fareansvar även i 
situationer utanför dem, som klart omfattas av lagstiftning och 
föregående rättspraxis.1 Då här talas om »generell regel om fare
ansvar», åsyftas emellertid något annat, nämligen att det med hän
syn till rättskipningens enhetlighet etc. anses föreligga en »skyldig-

1 Då exempelvis Ussing, Erstatningsret s. 229 vid behandlingen av rättsinsti
tutet obehörig vinst ställer frågan, huruvida en allmän vinstregel kan anses gälla 
eller ej, inlägger han i uttrycket »allmän regel» en motsvarande betydelse. Jfr 
Heeener s. 18 5. En liknande terminologi förekommer på förutsättningslärans om
råde (»allmän förutsättningsregel», »allmän förutsättningslära»), se t. ex. VahlÉn, 
Formkravet vid fastighetsköp (1951) s. 177 ff., 204 och 225 ff.
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het-» för domstolarna att utdöma fareansvar i varje situation, där en 
»farlig verksamhet» i enlighet med den godtagna fareregeln skall 
anses föreligga; ett avgörande i negativ riktning skulle anses stå i 
strid med »gällande rätt». Skillnaden mellan dessa två problem
lägen är iögonfallande. Uppenbarligen är det i den sistnämnda me
ningen, som frågan »generell fareregel eller ej» gör anspråk på 
intresse.

Om nu antydda tankegång föres ned på ett konkret plan, visar 
sig följande skiljaktighet i domstolarnas tillvägagångssätt, när fare
ansvar ifrågasättes. Först må antas, att en generell fareregel hyllas. 
Domaren frågar sig då, om verksamheten i det aktuella fallet kan 
karakteriseras med termerna farlig, extraordinär eller de likartade 
allmänna bestämningar, vilka ingå i den generella fareregeln. Fin
ner han, att frågan bör besvaras jakande, dömer han med stöd av 
fareregeln till fareansvar, eljest icke. De ändamålssynpunkter, vilka 
komma till användning vid tolkningsoperationen, bli naturligen de 
generella och vaga föreställningar, vilka förbindas med kategorien 
farlig verksamhet. Metoden blir däremot en annan, om rättssystemet 
icke upptar en generell fareregel. Domaren måste då direkt inrikta sig 
på att undersöka, huruvida det rättspolitiska motivläget i det aktu
ella fallet typiskt sett kan sägas ge utslag till förmån för fareansvar. 
Viss ledning kan han därvid hämta från de särskilda fall, i vilka 
fareansvar förut antagits. Först efter en sådan analys och värdering 
av skälen för och emot kan han ta ställning till frågan, om han 
skall döma till fareansvar eller icke.

Klart är, att gränsen mellan dessa båda metoder ingalunda är 
skarp. I synnerhet gäller detta, när antalet fall av fareansvar pas
serat en viss gräns och företeelsen blivit mycket vanlig. Men det är 
även klart, att de båda metoderna — särskilt i sina renodlade former 
— innebära avgörande olikheter. Den ena metoden skär all s. k. far
lig verksamhet över en kam, under det att den andra tar sin ut
gångspunkt i en analys av det rättspolitiska motivläget, vilket en
ligt den föregående undersökningen icke synes vara enhetligt utan 
växlande från typfall till typfall. Vidare bör i fråga om metoden 
för ansvarets begränsning framhävas en olikhet, som kan få bety
delse, i den händelse de i generella fareregler vanligen ingående rekvi- 
siten skulle befinnas oskarpa och föga ägnade såsom hjälpmedel att 
dra upp någorlunda klara gränser. En i systemet av »gällande rätt» 
upptagen generell fareregel famnar ett stort område, om vars verk-
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liga omfattning och innehåll säker kunskap då endast skulle stå att 
vinna i de delar, där man har tillgång till domstolsavgöranden. I 
ett rättssystem utan en generell fareregel kommer fareansvaret där
emot att omfatta blott de i praxis »lösta fallen», varjämte återstår 
domstolarnas möjlighet att vidga fareansvaret även till andra situa
tioner. Osäkerheten beträffande ansvarets utbredning förefaller un
der angivna förutsättning vara betydligt mindre, om man begagnar 
det sistnämnda tillvägagångssättet.

Då det omstridda uttrycket »generell regel» i det följande trots 
sin bristfällighet bibehållits, har detta sin grund i att det just är i 
dessa ordalag, som problemet förut blivit ställt i svensk rättslittera
tur. Sedan innebörden fixerats så, som nu skett, torde uttrycket 
kunna begagnas utan att ge upphov till oklarheter.

IIL I detta sammanhang böra även sägas några ord om räckvid
den av en extensiv användning av specialreglerna om fareansvar, 
detta resultat må åstadkommas genom en vidsträckt tolkning av 
deras rekvisit eller genom en analogisk tolkningsmetod. Om man 
nämligen enligt hävdvunna lagtolkningsmetoder tvingas till samma 
resultat som med en generell fareregel, skulle det här uppställda pro
blemet visa sig vara praktiskt innehållslöst. Att varken en vidsträckt 
tolkning av vederbörande ansvarsreglers rekvisit eller laganalogi, 
vilka båda tolkningsmetoder ha en tämligen begränsad räckvidd, bär 
fram torde dock vara klart. Detsamma synes även gälla en extensiv 
tolkning genom rättsanalogi, emedan en sådan då endast skulle an
knyta till ett isolerat och alldeles urvattnat »farlig verksamhets»- 
moment, en abstrahering, som enligt vad det föregående torde ha 
utvisat måste anses gå längre än vad ändamålssynpunkterna medge. 
I detta sammanhang bör även erinras om den påtagliga försiktighet, 
varmed svenska domstolar bruka analogier i skadeståndsmål, något 
som torde sammanhänga därmed, att det skärpta ansvaret i princip 
uppfattas såsom en påbyggnad på och ett undantag från den all
männa culparegeln. Däremot förefaller det vara i och för sig lik
giltigt, om man efter att ha bestämt sig för det resultat, som en 
generell fareregel medför, presenterar detta resultat såsom en »di
rekt» på vissa ändamålssynpunkter konstruerad regel eller en regel 
med mer eller mindre långtgående stöd i en rättsanalogi. Båda varian
terna sammanfattas i det följande under beteckningen (generell) 
fareregel.
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IV. I doktrinen har lanserats ett otal varianter av en generell fare- 
regel. Redan vid en flyktig överblick av dessa faller det emellertid 
i ögonen, att de konstruerats efter i stort sett samma mall och därför, 
sin mångfald till trots, besitta vissa grundläggande gemensamma 
egenskaper. Denna iakttagelse bildar utgångspunkten för den föl
jande analysen. Det är därför nödvändigt att i korthet skissera fare- 
reglernas allmänna uppbyggnad.

Liksom redan själva uttrycket »farlig verksamhet» är samman
satt av två ord, så äro farereglerna genomgående byggda i två led. 
Av dessa motsvarar det ena ledet ordet »farlig» och benämnes i det 
följande faresidan. Det andra åter motsvarar ordet »verksamhet» 
och kallas här handlingssidan; verksamhet består ju av ett komplex 
av handlingar.

Vid konstruerandet av farereglerna har man särskilt inriktat upp
märksamheten på faresidan. Några författare ha därvid arbetat med 
farebegreppet utan att till detsamma foga vissa särskilda egenska
per eller kvaliteter; i stället har graden av fara ensam utgjort det 
avgörande momentet. Det kan därför sägas, att man i sådana fall 
begagnat ett rent eller enkelt farebegrepp. Vanligare är dock, att 
man ej nöjt sig därmed utan dessutom fordrat någon viss egenskap, 
t. ex. att faran skall vara typisk, säregen osv.2 Man har alltså för
sett farebegreppet med en viss, låt vara ytterst allmänt hållen be
stämning, dvs. kvalificerat farebegreppet i viss riktning. Ett sådant 
farebegrepp kan till skillnad från det rena (enkla) betecknas som 
ett kvalificerat farebegrepp. Det är givetvis också möjligt att till 
farebegreppet lägga ej endast en bestämning utan två eller möjligen 
flera, att alltså kumulera två eller flera bestämningar. Man erhåller 
då ett kumulativt kvalificerat farebegrepp.

Enligt exakt samma schema bygger man upp handlingssidan. Så
lunda användes ibland ett rent eller enkelt handlingsbegrepp, vilket 
kan vara starkt uttunnat. Gränsen mellan verksamhet i betydelse av 
ett (större) antal upprepade handlingar och enstaka handling är i 
högsta grad flytande och upprätthålles ej heller genomgående. Nu
mera synes det emellertid vara vanligt, att man tillägger även hand
lingsbegreppet någon viss kvalitet och sålunda använder ett kvali
ficerat handlingsbegrepp. Naturligtvis är det också här möjligt att

Denna allmänna specificering är tydligen något annat än då inom försäkrings
rätten talas om arten av fara (till skillnad från graden): brandfara, sjöfara etc. 
Se t. ex. Hult, Föreläsningar över försäkringsavtalslagen (1936) s. 103.

9 — 516884 K. Grönfors
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använda två eller flera bestämningar, varvid man alltså erhåller 
ett kumulativt kvalificerat handlingsbegrepp.

Karakteristiskt för farereglerna är, att man kopplar ihop de båda 
leden, faresidan och handlingssidan, och arbetar med dessa tillsam
mantagna. Därvid kan man begagna ett rent både farebegrepp och 
handlingsbegrepp, kvalificera endera faresidan eller handlingssidan 
och slutligen kvalificera båda dessa sidor. Det sistnämnda förfarings
sättet är mycket vanligt och innebär tydligen, att man kombinerar 
en kvalifikation på faresidan med en kvalifikation på handlings
sidan. Man erhåller alltså en kombinativt kvalificerad regel. Slut
ligen bör erinras om den nyss antydda möjligheten att utbyta den 
enstaka bestämningen på endera sidan eller på båda sidorna mot en 
kumulativ kvalifikation av resp, begrepp.

Härmed ha vi alltså erhållit en grundritning till farereglernas 
allmänna struktur och kunna övergå till att granska de olika alter
nativen mera i detalj.

b) Gränsdragning med hjälp av farebegreppet.

I. Början göres då lämpligen med det rena (enkla') farebegreppet.
Man behöver icke spekulera länge över detta förrän man upp

täcker, att man här befinner sig på i hög grad osäker mark. Begrep
pet fara tillhör, liksom synonymen risk, de juridiska »nyckelbe
grepp», som man finner ofta använda i olika sammanhang och med 
skiftande betydelser. I straffrätten är sålunda farebegreppet ständigt 
återkommande — i egenskap av element i vissa brottsrekvisit, av
görande moment vid kausalitetsbedömningen etc. — och det har 
därvid givit upphov till en mängd svårlösta problem.3 I specialstraff
rätten och förvaltningsrätten spelar farebegreppet en framträ
dande roll.4 Och dess betydelse för civilrätten är uppenbar. Här 
må blott pekas på två områden, där farebegreppet användes i klart 
skilda betydelser. Å ena sidan har man de viktiga reglerna om vem 
som skall »stå faran» för viss egendom, som har köpts, lånats etc. 
Faran får här tjänstgöra som samlande uttryck för den omständig
heten, att rättsordningen lägger följderna av vissa skadliga händel-

3 Se t. ex. Agge i Festskrift till Eberstein s. 24 ff.
4 Här må som exempel anföras reglerna om politifarliga immissioner och 

avstående av »farlig egendom». Se om sistnämnda regelgrupp Herlitz, Förvalt- 
ningsrättsliga plikter (1949) s. 80 ff.
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ser på ett visst subjekt. Â andra sidan möter man farebegreppet 
i försäkringsrätten såsom beteckning på sannolikheten för att en 
viss (skadebringande) händelse skall komma att inträffa. Detta 
är emellertid ingalunda dess enda innebörd; Schmidt har i sin för- 
säkringsrättsliga monografi visat upp ej mindre än fyra andra be
tydelser av ifrågavarande term.5 6

5 Schmidt, Faran s. 10 ff. Jfr samme förf, i NFT 1941 s. 33 5 ff.
6 Se ur praxis NJA 1949 s. 53 5.
7 Hänvisningar till den vidlyftiga kontinentala doktrinen i detta ämne finnas 

hos Bienenfeld s. 13 3, 13 5 ff. och 250.
8 Jfr a. a. s. 13 5 f. samt ovan s. 100 f.
9 Så t. ex. Sandström s. 32 och Strahl i NJMF 1934 s. 236.
1 Så t. ex. Müller-Erzbach s. 360, Stang, Erstatningsansvar s. 297, Bonnevie 

s. 16 och Karlgren s. 52. Jfr Stöbel i SJA 4 (1833-—-34) s. 322 f. och Reuter- 
skiöld i TfR 1908 s. 353 överst (»Att den [= en verksamhet] är farlig betyder, 
att den förutsätter ett handlande, varigenom enligt livets regel en viss skadlig ef
fekt hotar att uppstå, vid vars uteblivande ett annat subjekt fäst ett av rätten er
känt intresse.»).

2 Se exempelvis Ussing, Retstridighed s. 63, jfr Skyld og Skade s. 243 i. f., samt 
vidare Thyrén i TfR 1895 s. 312 f. och Chydenius i FJFT 1903 s. 43 5 i. f. 
(»kan medföra skadliga följder»), Ussing i UfR 1915 B s. 326 (»Ved farlige 
Handlinger forstaar jeg Handlinger, der fremkalde en Fare, men ikke med Sikker- 
hed kan ses at ville medf0re Skade.»), Astrup Hoel, Risiko s. 27, Bonnevie s. 16,

Vänder man sig härefter till skadeståndsläran faller det genast 
i ögonen, att farebegreppet där möter i skiftande miljöer: vid culpa- 
bedömningen, vid jämkning av skadestånd eller befrielse från er
sättningsskyldighet enligt strafflagen 6 kap. 6 §°, i rättsstridighets- 
läran, adekvansläran osv. Här är det emellertid blott dess använd
ning i »farlig verksamhets»-doktrinerna, som intresserar.

Icke ens inom detta begränsade område har man förmått gjuta 
ett enhetligt innehåll i farebegreppet.7 Ibland har detta använts i 
samma bemärkelse som i uttrycket »stå faran för viss egendom». 
En sådan användning bör emellertid i klarhetens intresse undvikas.8 
Vanligen håller man sig också mera i närheten av det dagliga livets 
farebegrepp, men den närmare utformningen växlar. Några för
fattare nöja sig med att definiera »fara» med »risk för skada».9 
Andra åter bestämma »faran» såsom (ett tillstånd, som i sig inne
fattar en viss grad av) sannolikhet för en skadlig effekts inträde.1 
I samma riktning gå de definitioner, vilka beskriva en handlings far
lighet såsom dess »skadetendens», »skademöjlighet» eller »orsaks- 
förmåga».2 Lokutionen »ägnad att framkalla skada» torde begagnas
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såsom i huvudsak likabetydande.* * 3 Handlingen skall generellt gynna 
inträdandet av skadeverkningarna.4 Gemensamt för dessa sistnämnda 
typer av definitioner är, att de alla ha sina rötter i adekvansläran. 
Det är inom dess råmärken den moderna analysen av farebegreppet 
först påbörjades — för övrigt redan av von Kries, lärans skapare5 6 * 
— och fortfarande söker man, medvetet eller omedvetet, lösningen 
av farebegreppets problematik företrädesvis i det adekvata sanno
likhets- eller möjlighetsomdömet.

Ek s. 50 (»en kvalificerad art av möjlighet eller en relativt närliggande risk för att 
skada kommer att tima») och Lundstedt, Strikt ansvar II: 1 s. 427 i. f. (»Med 
farlighet mena vi alla —■ när ordet användes på ansvarsområdet — att omständig
heterna äro sådana, att, sedda ex ante, möjligheterna av skadeverkan genom hand
lingssätt av visst eller vissa slag — handlingssätten kunna vara positiva eller nega
tiva — ha en viss storleksgrad.»).

8 Se t. ex. Hagerup i TfR 1901 s. 213 (citat) och Ekström i FJFT 1920 s. 46
(där dock »skada» är utbytt mot »en viss möjlighet för skada»).

4 Ussing, Skyld og Skade s. 177 och Retstridighed s. 63 i. f.
6 Se Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie 12 (1888) s. 287 ff.
6 Jfr Ussing, Skyld og Skade s. 152, Erstatningsret s. 32 i. f. och Retstridighed

s. 67, A. Vinding Kruse i TfR 1951 s. 329 f. ävensom Lundstedt, Strikt an
svar II: 1 s. 450 (jfr dock hans nyss i not 2 cit. definition).

Emellertid är det begrepp, som därigenom erhållits, tydligen allt
för vittomfattande och obestämt för att med framgång kunna an
vändas som tekniskt hjälpmedel att avgränsa kategorien »farlig 
verksamhet». Särskilt anmärkningsvärd är en faktor, som rimligt
vis måste vara av största betydelse i detta sammanhang, nämligen 
omfattningen av den hotande skadegörelsen. Man asyftar ju inga
lunda att komma åt rena bagatellskador utan blott »allvarligare» 
fall. Denna sista synpunkt måste ses i samspel med den förra: ju 
större omfattning den hotande skadegörelsen kan väntas fa, desto 
mindre grad av sannolikhet för skadans inträffande kan man nöja 
sig med. Och omvänt bör man ställa högre krav på sannolikheten, 
om skadorna ej uppgå till några mera betydande belopp. Faran blir 
alltså härigenom produkten av dessa båda faktorer.8

Ytterligare en justering kan göras. I den mån man vill bestämma 
en viss verksamhets fara torde man ej böra utgå från den enskilda 
handlingens farlighet utan från den så att säga samlade verkan av 
hela komplexet av handlingar under en viss tidsperiod. Vad som 
intresserar är den kumulerade driftsfaran, sådan denna kommer till 
uttryck i den på ett eller annat sätt bestämbara skadefrekvensen.
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Resultatet av de nu gjorda anmärkningarna kan anges på föl
jande sätt. Om man överhuvud i läran om ansvar för farlig verk
samhet skall arbeta med ett rent farebegrepp, dvs. endast ta sikte 
på graden av fara, måste man först av allt söka bestämma detta 
begrepp så noggrant som möjligt. Termen faregrad synes få en nå
gorlunda ändamålsenlig innebörd endast om man därmed avser pro
dukten av skadefrekvensen och skadornas omfattning.

Med en sådan begreppsbestämning erhåller man till synes en för 
ordningssinnet tilltalande matematisk hyfsning av problemet. Skade
frekvensen och skadeomfattningen förefalla att vara två storheter, 
vilka kunna bestämmas med för ändamålet tillräcklig noggrannhet. 
Men därmed har man icke lyckats lösa problemet. Det viktigaste 
momentet återstår, nämligen fastställandet av det tal, till vilket 
produkten av de båda faktorerna minst måste uppgå, för att fare- 
ansvar skall inträda. Här slår »den matematiska metoden» fullstän
digt slint. Fixerandet av den rättsligt relevanta faregränsen kan 
endast ske genom en på det rättspolitiska motivläget grundad vär
dering. Det visar sig alltså, att man i själva verket saknar möjlighet 
att bemästra fareansvaret rent siffermässigt. Dessutom märkes att, 
även om det funnes en sådan möjlighet, tillvägagångssättet i själva 
verket vore högst olämpligt, emedan man i så fall dels skulle arbeta 
med de komplicerade reala förhållandena reducerade till blott två 
faktorer och dels skulle låta samma faregrad fälla utslaget i alla 
skadesituationer. Den föregående utredningen torde nämligen ha 
visat, att de rättspolitiska hänsynen växla för olika typer av skade- 
fall. Mångfalden av synpunkter och de olika kombinationer, i vilka 
de uppträda, låta sig icke fångas i en enkel formel. Påfallande är 
också, att »den matematiska metoden», trots att dess förträfflighet 
ofta antydes, veterligen aldrig kommit till praktisk användning.

Tanken att kunna begagna farebegreppet med matematisk pre
cision måste tydligen avvisas såsom en orealiserbar önskedröm. Man 
får nöja sig med betydligt mindre exakta arbetsmetoder. Om en 
handling eller en verksamhet är farlig eller ej kan endast avgöras 
genom en rättslig värdering.1 Såsom antytts redan i det föregående

’ Jfr Agges uttalande beträffande det straffrättsliga farebegreppet i Straffrätt 
s. 144 ävensom Herlitz, ovan s. 130 not 4 a. a. s. 373 f. I detta sammanhang må 
framhållas, att farebedömningen i engelsk rätt betraktas såsom en rättsfråga, vars 
avgörande ankommer icke på juryn utan på domaren. Se t. ex. Winfield s. 346.
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(s. 110 f.) arbetar man därvid med faran såsom ett relations be grepp. 
I de rättspolitiska resonemangen nöjer man sig med att hålla sig 
till ett mycket allmänt och diffust jämförelsematerial, t. ex. 1800- 
talets förindustriella samhälle i stort. När man skall använda fare- 
begreppet såsom rättsfaktum är det emellertid nödvändigt att 
eftersträva större noggrannhet. Domaren ställes då ständigt inför 
problemet: är den föreliggande situationen lika »farlig» som de, 
vilka förut av lagstiftning och rättstillämpning stämplats som »far
liga»? Kunna dessa två handlingar eller verksamheter anses jämställda 
i fareavseende? Att en sådan jämförande värdering erbjuder utom
ordentliga svårigheter är uppenbart.8 Den kan utfalla högst olika, 
eftersom den måste influeras av vederbörande domares personliga 
tycken.9 Detta förhållande avspeglar sig tydligt däri, att de olika 
rättsvetenskapliga författarnas omdöme om vad som är »farligt» 
varierar kraftigt.* 1 Ytterligare tvingas man ofta till jämförelse mel
lan inbördes fullkomligt olikartade handlingar (verksamheter), och 
en därpå grundad värdering måste i särskilt hög grad sväva ut i 
det blå. Om en jämförelse skall kunna göras med åtminstone en blyg
sam grad av säkerhet, måste man hålla sig till artlika företeelser.2 
Det rena farebegreppet förefaller alltså vara ett otjänligt verktyg 
vid uppdragandet av fareansvarets gränser.

8 Jfr exempelvis Östberg s. 145, Livijn s. 80 f., Strahl i NJMF 1934 s. 236 f. 
och TSA 1949 s. 195 ävensom uttalandet i det norska rättsfallet NRt 1900 s. 753 
(s. 755). Lundstedt, Strikt ansvar II: 1 s. 450 ff. synes underskatta dessa svårig
heter betydligt. •— Försök att utföra den jämförande uppskattningen av vissa verk
samheters »fara» med matematiska hjälpmedel ha ofta gjorts men ha aldrig fått 
praktisk betydelse. De ha också utsatts för kraftig kritik. Exempel på ett försök 
att siffermässigt räkna ut vissa trafikmedels inbördes »farlighet» erbjuder VON 
Waldkirch i ZSR 1943 s. 25 ff. Av helt annan karaktär är den »matematiska 
bevismetod i bilmål», som utvecklats av Funkquist i SvJT 1932 s. 69 ff.

8 Jfr t. ex. Lundstedt, Strikt ansvar II: 1 s. 440, 441, 450.
1 Jfr Ussing, Skyld og Skade s. 118 not 9.
2 Jfr Bienenfeld s. 136 f., 260.
3 Se Lundstedt, Strikt ansvar II: 1 s. 410, 411, 450, 451 f., 453. Även t. ex. 

LpcHEN i NR t 1917 s. 390 f. och Sandström s. 3 8 ff. synas rekommendera ett i 
huvudsak rent farebegrepp.

I nordisk doktrin synes man blott undantagsvis ha använt det 
rena farebegreppet. Till dem, som använt detta begrepp, torde emel
lertid Lundstedt vara att räkna. Enligt honom utgör sålunda gra
den av farlighet det avgörande momentet.3 Att man endast skulle
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hålla sig till s. k. allmänfara förnekar han uttryckligen.4 Visserligen 
kräver Lundstedt, att en ansvarsregel i vederbörande situation skall 
befinnas socialt motiverad5, men häri ligger ingalunda någon kvali
fikation av farebegreppet. Det är ej fråga om en »social fara» utan 
fordras blott dels att fara skall föreligga, dels att en ansvarsregel 
befinnes socialt motiverad. Detta senare led innehåller för övrigt 
intet för en fareregel särskilt karakteristiskt drag, eftersom ju varje 
rättsregel, oberoende av vad den angår, rimligen bör vara socialt 
(samhälleligt) motiverad. Ej heller torde Lundstedt avse att resa 
krav på att faran skall vara typisk.6 Han synes alltså vilja arbeta 
med ett — åtminstone i huvudsak — rent farebegrepp.

4 Lundstedt, a. a. s. 406 ff. En annan sak är, att faran får en högre grad av 
intensitet, om den riktar sig mot allmänheten, jfr a. a. s. 408, 453.

5 A. a. s. 428.
8 Se nedan s. 137 not 1.

II. Behovet av en mera distinkt fareregel har i första hand tvingat 
rättsteoretikerna till att bestämma farerekvisitet närmare och så
lunda arbeta med ett kvalificerat farebegrepp. Härvid har man gått 
tillväga på många olika sätt. För denna framställnings syfte torde 
det emellertid vara tillräckligt att ge en översikt över de viktigare 
varianterna av det kvalificerade farebegreppet.

1. Mycket inflytelserik är den riktning, som uppställer krav på 
typisk fara. Med detta krav åsyftar man dock icke att ersätta det 
inom skadeståndsrätten allmänt brukade adekvansrekvisitet, som 
ju även tar sikte på typiciteten. Tvärtom avser man att arbeta med 
de nämnda synpunkterna sida vid sida. Man vill alltså fordra dels 
att den omständighet, som utlöst realskadan, skall vara en följd av 
vederbörande handlings eller verksamhets typiska fara och dels att 
realskadan skall utgöra en adekvat följd av den omständighet, som 
utlöst densamma. Båda dessa led innebära ju en typicitets- eller ade- 
kvansbedömning, och tillvägagångssättet kan därför sägas innebära 
användande av en dubbel adekvanskonstriiktion.

Innebörden av denna konstruktion kan belysas med följande 
exempel, som hämtats från ett rättsfall rörande skada i följd av bil
trafik (NJA 1946 s. 462). En lastbilschaufför, som stående på last
flaket rört om i bilens gengasaggregat, hoppar efter fullgjort arbete 
baklänges ned på körbanan utan att se sig om. Härvid slumpar det 
sig så olyckligt, att han råkar stöta till en i samma ögonblick förbi-
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passerande cyklist, som därigenom kastas i gatan och skadas svårt. 
Om man anlägger en ordinär adekvansbedömning i detta fall, måste 
väl sägas, att ett hopp baklänges ned på körbanan typiskt kan för
orsaka svåra skador genom omkullstötande av en passerande cyklist. 
Skadan ligger tydligen »i farans riktning», är adekvat; i detta av
seende möter sålunda ej hinder för ersättning. Vill man däremot 
begagna den dubbla adekvanskonstruktionen, måste man dessutom 
ställa frågan: innefattar det skadeutlösande momentet, dvs. i detta 
fall hoppet från lastflaket, en för ifrågavarande verksamhet, näm
ligen biltrafik, typisk fara? På denna punkt inställer sig strax tve
kan. De flesta torde vara böjda att besvara frågan nekande. Sålunda 
är ett hopp från lastflak ingalunda någon vid biltrafik allmänt före
kommande händelse, och vidare är det ej heller nödvändigt förbundet 
med just bilar; det ödesdigra hoppet kunde lika väl ha skett från 
en hästanspänd flakvagn, en packlår, en stege e. d. Om kravet på 
typicitet ansåges uppfyllt i detta fall, skulle det tunnas ut väl kraf
tigt. I enlighet med denna uppfattning kan man tydligen hävda, 
att typisk farlighet ej föreligger, och därför neka ersättning. Exemp
let visar, att alternativen enkel eller dubbel adekvanskonstruktion 
ingalunda är en blott teoretisk finess utan tvärtom kan ha påtaglig 
praktisk betydelse.

Vad nu den svenska rätten beträffar torde denna principiellt 
kunna sägas bygga på den dubbla adekvanskonstruktionens grund.7 
Lagstiftningen om fareansvar — järnvägsskadelagen, bilskadelagen 
etc. —■ har tydligt strävat efter att begränsa det strikta ansvaret 
till de för vederbörande verksamhet särskilt karakteristiska fare- 
momenten. Även i praxis synes man i viss utsträckning kunna spåra 
en liknande tendens. Men denna strävan efter begränsning till typisk 
fara är långt ifrån genomgående. Praxis har med tiden tvingats att 
i vissa fall tänja på rekvisitet i en utsträckning, som förefaller i 
realiteten innebära ett partiellt övergivande av detsamma. Exempel 
härpå erbjuda just några rättsfall på bilskadelagens område. Sålunda 
kan nämnas, att i det nyss relaterade rättsfallet skadan trots allt 
ansågs ha inträffat i följd av trafik med bilen.8

7 Jfr särskilt Alexandbrson i FJFT 1944 s. 107 f.
8 Se närmare nedan s. 23 5.
9 Erstatningsansvar s. 168 ff., jfr s. 79, 190, 204 not 21 och 252 f. 0vergaard

I nordisk doktrin har den dubbla adekvanskonstruktionen häv
dats med särskild energi av Stang9, och åtskilliga författare ha, mer
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eller mindre påverkade av honom, slagit in på samma linje och alltså 
velat inskränka fareansvaret till för vederbörande verksamhet ty
piska faror.* 1 Uppgiften att närmare bestämma den typiska drifts
faran har emellertid i praktiken visat sig utomordentligt vansklig. 
Å ena sidan kan man ej erkänna typicitet endast i fråga om de fare
moment, vilka icke förekomma i några andra verksamheter.2 En så
dan metod — varigenom man dock onekligen finge ett praktiskt 
tämligen användbart kriterium — skulle nämligen leda till en kraf
tigare begränsning, än man i själva verket avsett. Man skulle exem
pelvis, i avsaknad av särskild lagstiftning, tvingas underkänna gnist- 
kastning som en med järnvägstrafik typiskt förbunden fara, eme
dan gnistskador under nära nog identiska förhållanden även kunna 
orsakas av ångfartyg, bilar och andra vägfordon, stationära ång
maskiner etc.3 Ett sådant resultat skulle illa stämma med de rätts-

s. 46, jfr s. 149, tar avstånd från denna lära men kommer i stort sett till därmed 
överensstämmande resultat (se t. ex. s. 36, 146 f.).

1 Så t. ex. Lindebrække i NRt 1935 s. 163, Fredenberg i FJFT 1939 s. 469, 
Wiberg i TfR 1943 s. 156, 1 59 f. (rättsfallsanalys), Ek s. 236, 242 f. (jfr s. 256, 
258) samt Karlsrud i NJMF 1948 s. 193. — Hur Lundstedt ställer sig till kra
vet på typisk fara är svårt att bilda sig en klar uppfattning om med ledning av 
den kortfattade framställningen i Strikt ansvar II: 1. På s. 427 framhåller han, 
att möjligheterna till skadeverkningar skola bedömas ex ante (jfr adekvanslärans 
efterföljande prognos) och alltså oberoende av den konkreta situationen. Häri lig
ger ett visst moment av typicitet, vilket emellertid ingalunda är detsamma som 
kravet på typisk fara. Lundstedt tillägger (s. 429), att genom bedömningen även 
skall avgöras om »den inträffade skadegörelsen vore av annan art, än den som kun
nat befaras, att den så att säga låge utanför farlighetsramen». Detta skulle ej vara 
detsamma som att »skadan vore, såsom man säger, [adekvat; feltryck för] in
adekvat» (not 2). Här skulle möjligen den dubbla adekvanskonstruktionen vara 
åsyftad, vilket emellertid noga taget måhända föranlett ett något modifierat ut
tryckssätt (t. ex. »den inträffade omständighet, som utlöst skadegörelsen...»). 
Lundstedt säger vidare, att mot formuleringen »typisk fara» kanske intet behövde 
invändas, men det vore att frukta, att den i själva verket blott är en tom kliché 
(s. 429, jfr s. 457). Stangs krav på typisk fara kritiseras i fortsättningen mycket 
skarpt (s. 453 ff., jfr TfR 1923 s. 146 ff.). Om Lundstedt verkligen åsyftar att 
kräva typisk fara, förefaller ett sådant krav för honom blott ligga i periferien. 
Tänkbart är även, att han med sina uttalanden tar sikte på icke den dubbla ade
kvanskonstruktionen utan en rent alogisk kausalitetsvärdering som ersättning för 
adekvansläran (jfr ovan s. 5 5). Helhetsintrycket av framställningen blir, att han i 
huvudsak intar en negativ ställning i förhållande till kravet på typisk fara.

2 Vissa författare söka dock argumentera efter en sådan linje. Jfr Bienenfeld 
s. 260 i. f.

3 Jfr t. ex. NJA 1 899 s. 247, 1905 B 126 och 1915 A 103 (ångfartyg) även-
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politiska hänsyn, som göra sig gällande i fråga om järnvägarnas 
gnistkastning. Å andra sidan kan man icke acceptera samtliga eller 
så gott som samtliga av en viss verksamhet förorsakade skador 
såsom utslag av dess typiska farlighet, emedan kriteriet genom en 
sådan urvattning skulle förlora sin funktionsduglighet och den åsyf
tade begränsningen försvinna. Gränsen måste dras någonstans mel
lan dessa ytterligheter. Utväljandet av de typiska farorna måste här
vid ske genom en värdering (med hänsyn till skadefrekvens etc.) 
av samma eller åtminstone liknande art som den, varigenom man 
söker få fram det rena farebegreppet. Genom att kvalificera faran 
såsom typisk når man sålunda ej mycket längre än då man arbetar 
med ett rent farebegrepp. I tveksamma gränsfall ger kravet på 
typicitet på grund av sin löslighet icke erforderlig ledning.* * * 4

som NJA 1920 A 487, 1933 A 137, 1938 s. 408, 1941 s. 626, 1942 s. 555, 1943
s. 431 I och 11 samt 1946 s. 183 (samtliga ang. bilar och andra vägfordon). Jfr
även NJA 1930 A 390 (eldskada av fotogenmotor).

4 Det har också erkänts t. o. m. av en sådan auktoritet som fareteoriernas upp
hovsman, Max Römerin, att man icke kan nå fram till en praktiskt brukbar be
gränsning av ansvaret enbart med hjälp av adekvansläran. Se Schadenersatz ohne 
Verschulden (1910) s. 62 f. Jfr bland nordiska författare t. ex. Bonnevie s. 112 f. 
Ett sådant omdöme bevarar sin giltighet även för det fall, att en dubbel adekvans- 
konstruktion användes.

5 Se t. ex. 0VERGAARD s. 145 och i TfR 1939 s. 323 samt A. Vinding Kruse i 
TfR 19 51 s. 341 f.

8 Sålunda användas ej sällan termerna generell—konkret såsom motsatspar, se
t. ex. Bonnevie i NFT 1945 s. 249 (generell fara—konkret skada) och 0ver- 
gaard, a. st. Reuterskiöld i TfR 1908 s. 3 54 (jfr Sjögren s. 244) använder ut
trycket konkret fara som beteckning på det förhållandet, att »en viss skadlig effekt 
regelmässigt blir handlingens följd»; motsatsen anges såsom statistisk fara, se nedan 
i texten under 8. —■ Jfr terminologien »abstrakt fareevne» —■ »konkret skadeevne», 
vilken begagnas av A. Vinding Kruse, Restitutioner (1950) s. 108 och i TfR 1951 
s. 374 f.

2. Vissa författare kräva, att det skall föreligga en generell fara.5 
Vid bedömandet av den fara, en viss handling eller verksamhet er
bjuder, skall man alltså höja sig över omständigheterna i det en
skilda fallet, den speciella faran, och betrakta läget vid handlingar 
eller verksamheter av ifrågavarande slag i allmänhet. Med i stort 
sett samma innebörd som de nu nämnda kvalifikationerna begagnas 
begreppsparet abstrakt-konkret fara.0 Om kravet på generell fara 
anses uppfyllt, skall man enligt denna uppfattning ej dessutom 
fordra, att fara även skall ha förelegat i det konkreta fallet. En
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spårvagn, som rör sig med en hastighet av blott några få kilometer 
i timmen, kan icke sägas utveckla de för spårvägstrafik i allmänhet 
karakteristiska, särskilt på kombinationen hastighet, tyngd och lång 
bromssträcka beroende faremomenten; inträffar trots detta en skade
görelse, skall denna anses ändock ha skett under utövning av farlig 
verksamhet.7

7 I det norska rättsfallet NRt 193 8 s. 403 synes man ha fordrat även konkret 
fara, vilket emellertid kritiserats starkt av 0vergaard s. 148 f. och i TfR 1939 
s. 327 f. Jfr Dahl i TfR 1941 s. 532 samt Bonnevie s. 109 f.

8 Jfr 0VERGAARD s. 149 och i TfR 1939 s. 328.
° Så troligen t. ex. Hvinden i TfR 1940 s. 3 59 f. och Gjelsvik, Innleiding i 

rettsstudiet (4. utg. 1945) s. 322 f. Även 0vergaard s. 36, 139 ff. torde vara att 
förstå så.

1 Ussing, Erstatningsret s. 127. I gradualavhandlingen Skyld og Skade begag-

Med rekvisitet generell (abstrakt) fara har man icke fört in nå
gon ny synpunkt i diskussionen utan — åtminstone i huvudsak ■— 
endast omskrivit den nyss behandlade kvalifikationen av faran så
som typisk.8 Adekvansbedömningen innebär nämligen ett abstra- 
herande av vissa moment ur komplexet av omständigheter i det 
konkreta fallet, varigenom man för upp avvägningen på ett mera 
generellt plan och därigenom företar en typicitetsbedömning. Den 
löslighet, som förut påtalats i fråga om kvalifikationen typisk, gör 
sig därför gällande även här. Utväljandet av de såsom generella 
(abstrakta) ansedda faremomenten måste, liksom beträffande de 
typiska momenten, ske med hjälp av osäkra värderingar.

3. Vidare har man sökt begränsa fareregeln till de fall, i vilka det 
föreligger en osedvanlig (säregen, särskild, extraordinär) fara och 
ej blott en sedvanlig (det dagliga livets) fara. Ofta har man därmed 
endast eller åtminstone i huvudsak åsyftat att ge ett mått på fare- 
graden, att poängtera, hur högt denna bör sättas.9 I så fall arbetar 
man med ett rent farebegrepp, och kvalifikationen är då blott sken
bar. Men det är även möjligt, att man verkligen avsett att i någon 
mån eller kanske rent av i första hand bestämma farans art på visst 
sätt. Då Ussing uppställer krav på säregen fara, påpekar han ut
tryckligen, att det ej kan krävas någon särskilt hög grad av fara. 
Däremot skall det vara något säreget med faran såtillvida, att den 
skall skilja sig från den allmänna fara, som är förbunden med de 
»allerfleste Slags menneskelig Virksomhed». Givetvis skall faran ej 
heller vara så liten, att man »ved en samfundsmæssig Vurdering af 
Handlingen» överhuvud icke skulle räkna med den.1 Faregraden får
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alltså betydelse huvudsakligen som kriterium på den nödvändiga 
minimigränsen; i övrigt innebär rekvisitet säregen tydligen en art
bestämning, som för övrigt kan komma att ligga snubblande nära 
den typiska faran.* 2

nade denne förf, formuleringen »osedvanlig fara». Denna äldre framställning 
(s. 118 ft.) lämnar ett allmänt intryck av att han då lade mera vikt vid farans 
storlek än han senare velat göra. Jfr även samme förf, i Festskrift till Ekeberg 
s. 529.

2 Ibland glida de båda uttrycken över i varandra. Då Astrup Hoel, Risiko 
s. 79 talar om den »sierlige fare en bedrift representerer», förefaller detta uttryck 
kunna utbytas mot »verksamhetens typiska fara».

3 Jfr t. ex. i nordisk doktrin Fr. Vending Kruse, Retslæren s. 40 5 och i utom- 
nordisk doktrin Winfield s. 492. — Bienenfeld s. 264 invänder gentemot till
vägagångssättet att använda »det dagliga livets fara» som jämförelsematerial, att 
»dieser Ausdruck völlig nichtssagend ist, da die im täglichen Leben vorhandene 
Schädigungsmöglichkeit eben nicht mehr eine Gefahr — eine erhöhte Schädigungs
möglichkeit — genannt werden kann».

4 Se exempelvis formuleringarna i de norska domarna NRt 1900 s, 753 och 1912 
s. 993. Jfr 0VERGAARD s. 12, 139 f. och 143. Vidare kan hänvisas till Illum, Fore- 
læsninger over almindelig formueret (3. udg. 1950) s. 311.

Starkare än det rena farebegreppet kommer denna variant av 
det kvalificerade farebegreppet att ständigt förändras på grund av 
den tekniska och allmänt samhälleliga utvecklingen.3 Vad som är 
säreget och osedvanligt i dag är kanske i morgon något högst van
ligt och normalt, och vad som förut stämplats såsom något extra
ordinärt kan numera ingå i det dagliga livet. Detta gäller både då 
man med de nämnda kriterierna åsyftar att ange faregraden och 
då man däri inlägger en artbestämning. Men denna svårighet är 
icke den enda, som här möter. Ytterligare måste nämligen gräns
dragningen vid varje särskild tidpunkt bli starkt skönsbetonad och 
därför också svävande. Någon mera utpräglad skärpa i konturerna 
torde icke gå att få fram med denna metod.

4. Ibland har man krävt, att det skall förefinnas en närliggande 
fara för skada till skillnad från mera avlägset liggande skademöjlig- 
heter.4 Det är givet, att ett bedömande efter dessa linjer i största 
utsträckning måste grundas på ett fritt skön. Det räcker då icke 
att skilja ut närmare liggande faror från dem, som ligga längre bort, 
vilket i och för sig måste vara en vansklig uppgift (jfr t. ex. den 
engelska proximate cause-läran). Därutöver måste man nämligen 
fixera, var i den kontinuerliga serien av farelägen från de mest när
liggande till de mest avlägset liggande farorna den rättsligt rele-
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vanta gränsen skall dras, och härefter se till att den sålunda upp
dragna gränslinjen hålles konstant samt att de fall, som komma upp 
till bedömande, ordnas in på rätt sida om gränsen. Dessa operationer 
kunna endast företas med hjälp av tämligen lösliga värderingar av 
liknande slag som vid en adekvansbedömning. Kvalifikationen när
liggande förmår alltså ej att skapa större klarhet.

5. I straffrätten och i utländsk skadeståndsrätt har man ibland 
arbetat med distinktionen absolut fara — relativ fara. Man har så
lunda ansett, att vissa föremål i sig själva äro farliga (absolut fara) 
under det att andra, som egentligen äro ofarliga, möjligen i rela
tion till en viss person kunna erbjuda fara (relativ fara).  En sådan 
distinktion synes emellertid icke ha lanserats i svensk skadestånds- 
doktrin och har enligt erfarenheterna i utlandet icke visat sig funk
tionsduglig. Den saknar därför intresse i detta sammanhang.

5

6. En möjlighet att begränsa fareansvaret vore måhända, att re
servera detsamma för situationer, i vilka det föreligger allmänfara 
och ej fara blott för enskild. Det kan erinras om att dessa begrepp 
kommit till flitig användning inom straffrättens domäner. Lund- 
stedt, som underkastat den antydda möjligheten en närmare gransk
ning, avvisar emellertid energiskt tanken på en sådan distinktion.   
Denna negativa inställning förefaller också grundad på goda skäl, 
ty en skiljelinje enligt antydda metod måste bli ytterst vag och 
svåranvändbar. Vad beträffar de svenska domstolarnas faktiska in
ställning till frågan, finner Lundstedt det visserligen icke vara ute
slutet, att man i praxis uppställt krav på allmänfarlighet, men be
tonar å andra sidan att ett sådant krav ingalunda otvivelaktigt 
framgår ur rättsfallsmateriale t.  Något klart belägg för att man 
fordrat allmänfara torde icke stå att finna. En annan sak är, att 
farans intensitet anses starkare i och med att den hotar ett flertal 
människor, allmänheten.

89

6 7

8
7. I nordisk doktrin har Ussing gjort sig till talesman för den 

uppfattningen, att fareansvar endast skall inträda då det föreligger 
en »kendelig» fara.® Detta krav innebär, att en person, som befinner

6 Se t. ex. T. Strömberg, Om konfiskation som brottspåföljd (1949) s. 133 ff.
ävensom ovan s. 70 ang. den franska läran om farliga ting.

8 Lundstedt, Strikt ansvar II: 1 s. 406 ff., särskilt s. 408, 450.
’ A. a. s. 407 not 3, 408.
8 Jfr a. a. s. 408, 453.
9 Ussing, Skyld og Skade s. 124 f., 154—56 (jfr s. 178), Erstatningsret
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sig i den handlandes stalle och besitter erforderlig sakkunskap för 
verksamhetens bedrivande, i handlingsögonblicket skall vara under- 
kunnig om farans existens. »Kendeligheds» -bedömningen tankes 
alltså skola ske medelst ett slags objektiv måttstock på liknande sätt 
som adekvansbedömningen. Orsaken till denna begränsning av fare- 
ansvaret anges främst vara en önskan att ej hämma för samhället 
nyttig aktivitet. Vidare kan den anses påkallad av preventionssyn- 
punkten* 1; i botten ligga även rättfärdighetsresonemang2.

s. 127. ■—■ Ett liknande krav på »kendelighed» (synbarhet) reses ofta på förutsätt- 
ningslärans område; se sålunda Ussing, Bristende Forudsætninger (1918) s. 101 ff. 
och Af taler paa Formuerettens Omraade (2. Udg. 1945) s. 471 f. Besläktad med 
tanken på »kendelighed» är den engelska doctrine of scienter, varom se t. ex. Win
field s. 528 ff. Jfr även Herslows krav på »uppenbar» fara, se TfR 1891 s. 427 f.

1 Ussing, Skyld og Skade s. 155. Jfr Fr. Vending Kruse i TfR 1915 s. 276: 
»Thi hvis Faren ikke er kendelig, hvis det er umuligt for den Handlende at forudse, 
at der kan indtræde Skade, vil han jo ikke med nogensomhelst Omhu eller teknisk 
Opfindsomhed kunne afværge den.»

2 Jfr Ussing, Skyld og Skade s. 124 f.
3 Jfr Ljungman, Skada och olägenhet s. 127 not 3.
4 Se dock minoritetsvotum i NJA 1942 s. 229; jfr Alexanderson i FJFT 1944 

s. 108. Se även RR i NJA 1910 s. 110, nedan s. 163 f.
5 Se t. ex. Sjögren s. 244, Reuterskiöld i TfR 1908 s. 3 54, Dahl ib. 1941 

s. 525 och i NFT 1949 s. 339 f. samt Bonnevie i NFT 1945 s. 249 (jfr s. 238).
6 Jfr Astrup Hoel, Risiko s. 79.

Man åsyftar dock icke att med hjälp av denna kvalifikation 
fixera fareansvarets ytterkonturer i stort. Tvärtom är det endast 
fråga om att företa mindre korrigeringar av en redan förut gjord 
gränsdragning. Man tar sålunda sikte på vissa högst speciella situa
tioner, exempelvis smygande immissioner3 4 o. d., vilka man önskar 
icke skola omfattas av fareregeln. »Kendelighed» är därför blott 
användbart såsom kompletterande rekvisit. I svensk praxis på fare
ansvarets område har synpunkten vanligen ej heller särskilt beto- 4 nats.

8. En del rättsteoretiker arbeta med begreppet statistisk fara.5 
Av naturliga skäl glider detta ofta helt eller delvis över i det rena 
farebegreppet; man åsyftar då att ge ett mått på farans intensitet. 
Men »statistisk» kan även — åtminstone delvis •— innebära en artbe
stämning av faran, nämligen då därmed avses en fara, som är så 
koncentrerad och kumulerad, att den blir matematiskt lagbunden 
och lämpad såsom föremål för försäkring.6 Avgörande härför är ej 
blott graden av fara utan även den ifrågavarande verksamhetens
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omfattning. En relativt måttlig fara kan i denna mening vara »sta
tistisk», om själva verksamheten i gengäld är mycket omfattande 
och kontinuerlig. Denna metod innehåller det värdefulla påpekandet, 
att farebegreppet vid verksamheter ej kan bestämmas genom en 
uppskattning av den enskilda handlingens farlighet utan endast 
genom en massbetraktning. Använt såsom rättsfaktum kommer 
emellertid kravet på statistisk fara att resultera i en regel, som blir 
på en gång för vid och för trång. I fråga om synnerligen omfat
tande verksamheter kommer man att »fånga in» skador, som för
orsakats av fullständigt »ofarliga» handlingar och som man egent
ligen icke avsett att täcka. Å andra sidan kunna de rättspolitiska 
övervägandena motivera fareansvar för skador vid vissa engångs- 
företag, vilka innebära en högre grad av fara men där möjligheterna 
till statistisk beräknelighet äro otillfredsställande. Vidare är före
ställningen, att man med den statistiska farans hjälp skulle nå fram 
till en skönsfri bestämning av fareansvarets område, blott en illu
sion. Fastställandet av den statistiska farans minimigräns i varje 
särskilt fall måste till betydande del ske genom skönsmässiga vär
deringar.* * 7 Metoden synes alltså vara behäftad med allvarliga svag
heter. Ytterligare må framhållas, att möjligheten till statistisk be
handling av skadefall, vilken så ofta framhållits av teoretikerna, i 
praktiken hittills aldrig torde ha fått rättslig betydelse.8

’ Jfr Lundstedt, Strikt ansvar II: 1 s. 441 och Kr. Andersen i TfR 1948
s. 106.

8 Jfr Stang, Erstatningsansvar s. 83 och Ussing, Retstridighed s. 63.
8 Se t. ex. Chydenius i FJFT 1903 s. 436 f. och Reuterskiöld i TfR 1908 

s. 3 54.
1 Att från andra delar av rättssystemet sluta sig till verksamhetens farlighet i 

skadeståndsrättsligt hänseende synes icke vara möjligt. Av exempelvis det faktum, 
att man utfärdat politirättsliga säkerhetsföreskrifter för en viss verksamhet, följer 
ingalunda eo ipso, att denna även skall åläggas fareansvar.

9. Någon gång har antytts möjligheten att använda kvalifika
tionen juridisk, fara.9 Innebörden härav torde kunna fixeras så, att 
en handling eller verksamhet är farlig, då den av lagstiftning eller 
rättstillämpning stämplats såsom farlig, vilket måste ske genom 
påläggande av fareansvar.1 Detta förefaller i och för sig vara den 
enda möjligheten att få fram ett klart och oomtvistligt farebegrepp: 
farligt är helt enkelt allt, som av rättsordningen åsatts en sådan 
etikett. Tyvärr är emellertid denna bestämning blott formell, en 
cirkeldefinition. För att få svar på frågan, om fareansvar skall ut-
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dömas, måste man nämligen undersöka, huruvida det föreligger fara 
i juridisk mening eller ej, och svaret på denna fråga beror helt på om
— fareansvar skall utdömas. Kvalifikationen juridisk fara är där
för oduglig såsom rekvisit i en generell fareregel.

III. Vid uppställandet av en generell regel om ansvar för farlig 
verksamhet synes flertalet författare ha nöjt sig med att karakteri
sera faremomentet med hjälp av en enda bestämning. Mera sällan 
arbetar man med en kumulativ kvalifikation av farebegreppet. Det 
bör dock framhållas, att denna metod användes av Ussing, som ju 
kräver, att faran skall vara såväl säregen som »kendelig».* 2 Visserligen 
har Ussing icke i själva formuleringen av sin bekanta fareregel 
upptagit den sistnämnda kvalifikationen, men detta sammanhänger 
säkerligen med dess så att säga sekundära natur. Såsom förut påpe
kats, avses nämligen med »kendeligheds»-rekvisitet endast att möj
liggöra vissa smärre korrigeringar, under det att farans säregna 
beskaffenhet är tänkt som avgörande skiljemärke.

Se ovan i texten under II, 3 och 7. För ett annat exempel på kumulativ kvali
fikation av farebegreppet, se 0vergaard s. 139 i. f.

3 Jfr Ussing i NJMF 1934 s. 21S: »Det tidligere opstillede Kriterium, at der

Möjligheterna att genom användande av en kumulativ kvalifi
kation av farebegreppet nå fram till större klarhet äro givetvis be
gränsade genom de enskilda bestämningarnas bristfällighet. När 
dessa bestämningar äro så flytande som de nyss genomgångna vari
anterna, förmå de naturligen ej heller i förening med varandra att 
skapa klarhet. Därtill kommer, att de delvis glida över i varandra. 
Om man betecknar faran såsom på en gång typisk, säregen och när
liggande, säger man därigenom ej mycket mera än om man nöjer 
sig med att karakterisera densamma såsom typisk.

c) Gränsdragning med hjälp av handlingsbegreppet.

I. Faresidan har sålunda visat sig erbjuda otillfredsställande möj
ligheter att utforma en någorlunda klar och praktiskt användbar 
fareregel. I senare doktrin kan också spåras en — tillsynes omedveten
— tendens att i större utsträckning söka lägga tyngdpunkten på 
handlingssidan. Det är där, som man alltmera velat söka de av
görande kriterierna. Exempel på denna tendens utgör just Ussings 
nyssnämnda fareregel.3
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Med det rena (enkla) handlingsbegreppet kommer man naturligt
vis ej långt. Detta begrepp användes i två olika former. Man kan 
sålunda nöja sig med att fordra, att en handling i skadeståndsrättslig 
mening föreligger, vilket emellertid innebär en minimifordran. Van
ligen är man strängare och kräver, att det skall föreligga ett kom
plex av handlingar, en verksamhet. Gränsen mellan å ena sidan en 
eller flera handlingar och å andra sidan en verksamhet är givetvis i 
hög grad flytande. Hur många handlingar erfordras för att en 
verksamhet skall anses föreligga? Hur utpräglad måste identiteten 
och kontinuiteten mellan de olika handlingarna vara? Hur hög grad 
av varaktighet skall krävas?* * * 4 Och hur starkt behöva de särskilda 
handlingarna sammanhållas därav, att de utföras av samma subjekt 
(eller för Samma subjekts räkning) och åsyfta tillgodoseende av 
samma ändamål?5 Bortsett från dessa besvärliga gränsdragningspro- 
blem, vilka endast kunna lösas med hjälp av skönsmässiga bedö
manden, är rekvisitet verksamhet i och för sig alltför omfattande 
för att ensamt kunna komma till användning. Om man icke anser 
sig kunna finna en tillfredsställande begränsning i det därtill kom
mande faremomentet, återstår endast att söka begränsningen i en 
kvalifikation på handlingssidan.

skulde foreligge en særlig stor Fare, har vist sig uanvendeligt, og det er forkastet
af den nyeste franske Praksis; det er i Virkeligheden umuligt at drage nogen Grænse 
mellem större og mindre Fare. Derimod er der en praktikabel Grænse mellem
ekstraordinære og dagligdags Handlinger.»

4 Jfr varaktighetsrekvisitet i immissionsrätten, varom Ljungman, Skada och 
olägenhet s. 59 ff.

5 Jfr strafflagen 8 kap. 7 § och förarbetena till detta lagrum.
6 Skyld og Skade s. 118, 122—24, 150 f.; Erstatningsret s. 125, 127. Jfr där

emot 0VERGAARD i TfR 1939 s. 323, Hvinden ib. 1940 s. 3 59 och Dahl ib. 1941
io — 316884 K. Grönfors

II. Det kvalificerade handlingsbegreppet företer ett mindre antal 
varianter än motsvarande farebegrepp, vilket torde sammanhänga 
med att teoretikerna ännu icke ha ägnat den intensiva uppmärk
samhet åt handlingssidan, som de sedan gammalt gjort åt faresidan. 
De vanligaste varianterna skola här anföras.

1. Ofta har man velat inskränka fareansvaret till skador, som 
äro förorsakade av extraordinära handlingar. Handlingarna (verk
samheterna) skola alltså förete ett mer eller mindre påtagligt drag 
av anormalitet. Bland de nordiska företrädarna för denna riktning 
märkes Ussing.6
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Denna kvalifikation drabbas emellertid av samma invändningar 
som bestämningarna säregen, särskild, ovanlig eller extraordinär i 
fråga om faran. Ussing bestämmer innebörden av begreppet extra
ordinära handlingar sålunda, att det skall röra sig om en verksamhet, 
som endast utövas av förhållandevis få samhällsmedlemmar. Det 
skall vara fråga om något, som klart höjer sig över den allmänna 
nivån, så att ansvaret blir ett undantag.* * * * * * 7 Denna definition verkar 
måhända vid första påseende klargörande, men så snart man för
söker att praktiskt tillämpa den, uppkomma svårigheter. Ussing har 
själv klassificerat flygning såsom något extraordinärt men anser 
däremot biltrafiken snart ha förlorat sin extraordinära karaktär 
därigenom, att den utövas av så många.8 I ett sammanhang har han 
klart uttalat, att biltrafiken numera knappast kan anses såsom extra
ordinär.0 Denna ståndpunkt förefaller också vara väl grundad. De 
moderna trafikmedlen, med vilka allmänheten ju dagligen och 
stundligen träder i kontakt, kunna nämligen knappast betraktas 
såsom extraordinära i denna terms gängse betydelse. Det sagda 
torde gälla även den unga luftfarten, som på kort tid erövrat sin 
plats såsom oundgänglig länk i det samhälleliga transportsystemet. 
Däremot måste det anses som en extraordinär handling att i vår 
motoriserade tidsålder köra med häst och vagn, åtminstone på gator 
och huvudvägar för motortrafik.1 En sådan verksamhet utövas av 
ett ringa fåtal människor i samhället och höjer sig klart över den 
allmänna nivån, så att en strikt ansvarsregel skulle bli ett undantag. 
Icke desto mindre torde man aldrig ha avsett att under kategorien 
extraordinära handlingar inbegripa denna verksamhet. Bortsett från

s. 528 not 3. I utländsk doktrin har ett motsvarande krav ofta rests. Se bland
moderna författare exempelvis Mandl, Zivilistischer Aufbau des Schadenersatz
rechtes (1932) s. 121 ff. och beträffande anglo-amerikansk rätt Prosser s. 450.
Stang, Erstatningsansvar s. 1 5 5 vill endast godta begränsningen till extraordinära 
handlingar såsom ett övergångsstadium.

’ Ussing, Erstatningsret s. 127. Jfr Max Römerin, Die Gründe der Schadens
zurechnung (1896) s. 48: »Die gefährdende Handlung muss immerhin eine solche
sein, welche sich über das Niveau der ganz gewöhnlichen normalen Vorgänge, 
namentlich der natürlichen Lebensfunktionen, wie essen, trinken, schlafen, spa
zierengehen u. s. w., erhebt.» Så låga krav vill Ussing ej ställa.

8 Ussing, Skyld og Skade s. 153, 213 och i UfR 1938 B s. 95.
° Ussing, Erstatningsret s. 132.
1 Jfr Strahl i NJMF 1934 s. 23 8 och Fr. Vinding Kruse, Retslæren s. 404. 

Se ang. innebörden av begreppet extraordinär vidare nedan s. 149 f.
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att ifrågavarande kategori på grund av sin skönsmässiga karaktär i 
och för sig är ytterst svårbestämd, förändras alltså genom den tek
niska och allmänt sociala utvecklingen dess innehåll från tid till 
annan så starkt, att den förefaller föga lämpad såsom rättsfaktum i 
en generell fareregel.2 3

2 Ussings ovan s. 144 not 3 cit. uttalande går emellertid i motsatt riktning. Jfr 
Karlgrens kritiska anmärkningar i SvJT 1938 s. 360 f.

3 Se ang. norsk praxis i detta avseende 0vergaard s. 150 ff. och i TfR 1939 
s. 331 ff. Se vidare Kr. Andersen i TfR 1941 s. 325 ff., Dahl ib. s. 530 och Wi
berg ib. 1943 s. 157. Jfr Bienenfeld s. 259 (om »Theorie der anormalen 
Ereignung» ).

4 Se härom nedan s. 3 00 f.
6 Se t. ex. de vanliga kommentarerna till olycksfallsförsäkringslagen och luft- 

fartslagstiftningen.
6 Se dock exempelvis Gjelsvik, ovan s. 139 not 9 a. st.

2. Ibland har man velat begränsa fareansvaret till skador, vilka 
förorsakats av oregelmässigheter i driften? Det skall sålunda ha in
träffat någon »olycka» i den meningen, att den tekniska utrust
ningen sviktat e. d., medan däremot skador i följd av normal drift 
lämnas utanför. En begränsning efter dessa linjer är okänd för den 
svenska lagstiftningen om fareansvar, vilken tvärtom utgått från 
att även sistnämnda slag av skada i följd av verksamheten skall 
ersättas. Ett uttryck för denna grundtanke är även den omständig
heten, att luftfartsskadelagens strikta ansvar tillämpats på sådana 
panikskador i pälsdjursgårdar, som uppkommit genom på låg höjd 
passerande flygplans motorbuller.  Bortsett härifrån talar mot be
gränsningen, att det ej torde kunna klart avgöras, vilka moment 
man skall uppfatta såsom »oregelmässiga». Den vidlyftiga tyska 
diskussionen om begreppet »Unfall» belyser väl de här mötande 
svårigheterna.  

4

56
3. Då det talas om normala driftshandlingar, kan därmed åsyftas 

ej blott att ange en gräns gentemot den nyss omtalade kategorien 
oregelmässigheter i driften utan även att inrikta tanken på de för 
verksamheten i fråga typiska handlingarna. En sådan begränsning 
drabbas av liknande kritik som den förut beträffande typicitets- 
kvalifikationen på faresidan antydda.

4. Endast sällan har man velat tillägga verksamhetens storlek 
självständig betydelse och alltså upphöja denna omständighet till 
rättsfaktum för fareansvaret.  Ett sådant tillvägagångssätt vore 
också alltför ensidigt avpassat efter storindustriens speciella skade-

8
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problem. Vägande rättspolitiska skäl kunna sålunda anföras till för
mån för fareansvar även i många fall, där det ingalunda är fråga 
om stordrift (biltrafik med privatägda bilar etc.).

5. På senare tid har man allt oftare — i anslutning till de rätts
politiska tankegångarna om statistiskt beräknelig fara — sökt ange 
fareansvarets område så, att detta endast skulle omfatta mera stadig
varande och regelmässiga verksamheter.1 Gränsen mellan det stadig
varande och det icke stadigvarande är emellertid ytterst oklar.7 8 Här
till kommer, att det i många fall kan tänkas vara rättspolitiskt väl 
motiverat att pålägga fareansvar, även om rekvisitet »stadigvarande» 
icke skulle anses uppfyllt (t. ex. vid större sprängningar o. d.).

7 Se t. ex. Astrup Hoel, Risiko s. 79, Fredenberg i FJFT 1939 s. 469 och Kr. 
Andersen i TfR 1948 s. 106 f., 108 f. och 114.

8 Jfr Sandström s. 3 8.
° Dessutom fordrar Ussing »kendelighed», varför faresidan noga taget är 

kumulativt kvalificerad. Se ovan s. 144.

III. De härmed genomgångna varianterna ha samtliga visat sig 
vara behäftade med vissa bristfälligheter. Ett användande av två 
eller flera av dessa bestämningar i förening med varandra kan knap
past väntas ge bättre resultat. Möjligheten att arbeta med en kumu
lativ kvalifikation av handlingsbegreppet synes ej heller ha fått 
praktisk betydelse.

d) Kombinativt kvalificerade regler.

I. Karakteristiskt för farereglerna är, såsom redan inledningsvis 
antytts, att man kopplar samman farebegreppet och handlingsbe
greppet. Därvid är ofta vartdera försett med en kvalifikation på så 
sätt, att kvalifikationen på faresidan kombineras med den på hand- 
lingssidan. Dessa kombinativt kvalificerade regler utgöra den högst 
utvecklade formen av fareregler.

I nordisk rättsvetenskap är det framför allt Ussings bekanta tes, 
som i detta sammanhang förtjänar uppmärksamhet. Enligt honom 
skola alla extraordinära handlingar, som medföra en säregen fara, 
följas av strikt ansvar för farlig verksamhet.0 Genom denna formel 
skulle ha erhållits en bestämning av fareansvarets omfång, som vore 
praktiskt användbar och överensstämmande med det rättspolitiska 
motivläget. Om man granskar den närmare, skall man emellertid 
finna, att den är tämligen vag.
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Det har nyss framhållits, att exempelvis biltrafik icke kan beteck
nas såsom extraordinär verksamhet och alltså redan härigenom 
skulle falla utanför regeln, medan däremot körande med häst och 
vagn på vägar och gator synes gå in under ifrågavarande rekvisit. 
Det återstår den möjligheten, att kravet på säregen fara skulle kunna 
sålla bort hästtrafiken. Ussing har själv framhållit, att kvalifika
tionen säregen ingalunda skall anses innebära en särskilt hög grad 
av fara. Visserligen får faran ej vara alldeles obetydlig, men vikti
gare är, att den skall skilja sig från den allmänna fara, som är 
förbunden med de flesta slags mänsklig verksamhet.1 Ger man rekvi- 
sitet denna innebörd, förefaller hästtrafiken mycket väl kunna gå 
in därunder. Sålunda representerar denna en ingalunda obetydlig 
fara för andra vägtrafikanter — icke minst motortrafikanter — 
därigenom, att hästar relativt lätt kunna bli skrämda och då upp
träda på ett fullkomligt oberäkneligt sätt (skena, kasta sig åt sidan 
etc.), varvid de icke låta sig behärskas. Denna risk förefaller högst 
säregen just i den meningen, att den skiljer sig från den allmänna 
fara, som är förbunden med de flesta slag av mänsklig verksamhet. 
Icke desto mindre torde det vid fareregelns uppställande aldrig ha 
avsetts, att hästtrafiken skulle omfattas av densamma men biltrafi
ken falla utanför. En formulering, som vid sin tillämpning kan ge 
ett så oväntat resultat, synes icke vara ändamålsenlig såsom rätts- 
faktum i en generell fareregel.

1 Se ovan s. 139 f.

Men hur ställer sig saken, om man trots allt godtar nyssnämnda 
resultat och låter hästtrafiken omfattas av fareregeln? Tanken där
med skulle då vara, att en vanlig verksamhet, som på grund av för
ändrade samhällsförhållanden, den tekniska utvecklingen etc. över
gått till att bli ovanlig, helt bör likställas med nya extraordinära 
verksamheter. Även om denna tanke antas besitta full bärkraft och 
dess resultat anses önskvärda, kvarstår samma svårighet, som förut 
framhållits beträffande nya extraordinära verksamheter. Vad är 
extraordinärt? Och när kan en verksamhet sägas bli förvandlad från 
ordinär till extraordinär eller tvärtom?

Förut har omtalats, att biltrafik av Ussing numera, dock med 
viss tvekan, anses vara vanlig. Denna hans tveksamhet torde sam
manhänga med hans ovan (s. 146) anförda bestämning av den extra
ordinära verksamheten såsom en verksamhet, vilken utövas av för-
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hållandevis få samhällsmedlemmar. Om man försöker konsekvent 
tillämpa denna definition, kommer man till överraskande resultat. 
På grund av nutidens starka specialisering kan man urskilja blott 
ett ringa fåtal, i regel mycket okomplicerade handlingar eller verk
samheter, vilka med fog kunna anses gemensamma för flertalet män
niskor. I det förindustriella samhället voro möjligen flertalet före
kommande handlingar eller verksamheter vanliga, men numera 
måste flertalet handlingar eller verksamheter tvärtom anses extra
ordinära i nyss antydda bemärkelse, däribland i stort sett all yrkes
verksamhet och affärsdrift. Denna uppfattning av innebörden i 
termen extraordinär synes dock i vissa fall kunna strida mot den 
beskrivning av samma term, som Ussing i övrigt ger. Han fastslår 
nämligen, att det skall vara fråga om något, som klart höjer sig 
över den allmänna nivån, så att ansvaret blir ett undantag. Avgö
rande skall tydligen vara företeelsens karaktär av sällsynt eller mera 
vanligt inslag i det dagliga livet. Och detta torde i själva verket 
vara den gängse innebörden av termen extraordinär och dess syno
nymer. En verksamhet förefaller emellertid kunna vara vanlig eller 
ordinär i sistnämnda betydelse utan att därför behöva utövas av 
ett flertal samhällsmedlemmar. I början av 1930-talet kunde må
hända biltrafik ännu anses vara en verksamhet, som utövades av 
ett förhållandevis ringa antal samhällsmedlemmar, men måste rim
ligen redan under samma tid anses såsom ett normalt inslag i det 
dagliga livet, något som de flesta människor på ett eller annat sätt 
ofta kommo i kontakt med. Kvalifikationen extraordinär, sådan 
denna närmare utformats av Ussing, synes därför innefatta en im
manent motsättning, varigenom särskilda svårigheter uppkomma.

Ej heller den till farebegreppet fogade bestämningen säregen har 
förut befunnits vägledande. När den, såsom skett i Ussings fare- 
regel, sammankopplas med uttrycket extraordinär verksamhet, sy
nes vidare kunna ifrågasättas, om icke den säregna (osedvanliga) 
faran blott utmärkes därav, att den är förbunden med en extra
ordinär (osedvanlig) handling eller verksamhet. Kvalifikationen på 
faresidan skulle alltså sakna självständigt innehåll eller m. a. o. icke 
utsäga mera än kvalifikationen på handlingssidan.

Under dessa omständigheter måste sägas, att Ussings fareregel 
lider brist på precision, om man söker använda den såsom rättsfak- 
tum för fareansvar.



151

II. Liknande bristfälligheter vidlåda andra försök att med hjälp 
av en kombinativ kvalifikation finna en lämplig formel, vilket ju 
även är fullt naturligt med hänsyn till att de grundbegrepp, med 
vilka man arbetar, ha visat sig föga ändamålsenliga.

e) Sammanfattning.

I. Om man ser tillbaka på den nu slutförda undersökningen och 
i korthet söker summera dess resultat, finner man, att de olika strä
vandena att formulera en generell fareregel ha präglats av två grund
läggande svagheter. Dels ha formuleringarna varit i vissa delar an
tingen för trånga eller för vida i förhållande till det område, som 
man efter föregående rättspolitiska överväganden avsett att täcka. 
Och dels ha de använda uttrycken varit så obestämda, att det största 
spelrum lämnats för rent skönsmässiga överväganden, varigenom 
vederbörande regels närmare omfång blivit synnerligen osäkert.2 
Båda dessa svagheter synas bottna i det förhållandet, att en sam
manträngd fareregel i förhållande till den komplicerade verkligheten 
alltid torde komma att innebära en abstraktion, som drivits alltför 
långt.

II. Att bristande överensstämmelse mellan en fareregels faktiska 
omfattning och de bakomliggande rättspolitiska målsättningarna 
innebär en allvarlig svaghet torde vara så självklart, att ett närmare 
utförande av denna tanke är obehövligt. Däremot synes den andra 
anmärkningen kunna vara föremål för viss tvekan. Det är må
hända ingen olycka, att man lämnar det största spelrum för den 
enskilde domarens värdering. Kan det icke rent av vara en fördel,

Jfr t. ex. Astrup Hoel, Risiko s. 79 not 1: »De uttryk man saaledes benytter 
sig av, er for0vrig uklare, og gir ingen besternt forestilling om hvad der egentlig 
menes.» Strahl, Skadeståndsutredning s. 139, fastslår på motsvarande sätt, att en 
allmän regel om ansvar för farlig verksamhet eller inrättning lider av »brist på 
precision». Denna iakttagelse vinner stöd av erfarenheterna i Norge, där praxis 
anses ha infört ett generellt strikt ansvar för farlig verksamhet med den följd, att 
den största osäkerhet råder angående ansvarets omfattning. Å ena sidan ha ett fler
tal författare på basis av domsmaterialet men med sinsemellan olika resultat sökt 
fastslå de till grund för ansvarsregeln liggande rekvisiten, och å andra sidan hävdar 
WlKBORG, Innstilling etc. (1950) s. 12, att avgörandena ej kunna sägas ha »fast
lagt noe kriterium for hvilke egenskaper ved bedriften som betinger det strenge 
ansvar».
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att regeln göres så obestämd och elastisk, att den smidigt kan an
passas efter de skiftande livsbehoven? För att kunna besvara denna 
fråga måste man först ta ställning till det utomordentligt vittomfat
tande spörsmålet, hur stort behovet av fasta normer är inom skade- 
ståndsrätten och i synnerhet på fareansvarets område. Det kan givet
vis icke komma i fråga att här närmare söka analysera detta svår
tillgängliga problem. Blott några enstaka synpunkter skola antydas.

En jämförelse med avtalsrätten förefaller i detta sammanhang 
instruktiv. Behovet av fixa och klara regler i denna del av rätts
systemet synes vara tämligen starkt. För att själva avtalsmekanis- 
men skall fungera kräves nämligen, att parterna ganska noga kunna 
överblicka åtminstone de viktigaste rättsliga konsekvenserna av ett 
kontraktsslut. Givetvis göra sig även motstående synpunkter gäl
lande — t. ex. en allmän önskan att kunna moderera reglerna med 
hänsyn till särskilda omständigheter i det enskilda fallet —■ och 
själva avvägningen mellan å ena sidan sådana synpunkter och å 
andra sidan behovet av fasthet måste naturligen utfalla olika för 
varje särskild avtalstyp. Genomgående är emellertid, att ett i hög 
grad flytande regelsystem och den därav följande osäkerheten kan 
befaras inverka hämmande på avtalsfrekvensen och därmed på det 
ekonomiska och sociala livet överhuvud.

Vänder man sig så till skadeståndsrätten, lägger man strax märke 
till att läget i betydande utsträckning är ett annat. Flera synpunkter 
— t. ex. allmänna rättssäkerhetsresonemang —■ tala visserligen fort
farande till förmån för fasta regler, men andra synas snarast peka i 
motsatt riktning. En skadegörare saknar sålunda normalt möjlighet 
att överväga, huruvida han vill eller icke vill företa skadegörelse; 
denna blir i stället en av honom själv ingalunda förutsedd bipro
dukt av hans handlande. Och även om han i vissa fall skulle få till
fälle till ett förnuftsmässigt övervägande före skadegörelsens in
träffande, har han vanligen icke något legitimt behov av att i detalj 
kunna överblicka följderna av sitt handlingssätt. Det sagda gäller 
åtminstone för den betydande del av culpaansvaret, som täcker vad 
man skulle kunna kalla »det dagliga livets småskador». De nämnda 
synpunkterna förklara även, varför man där med så gott resultat 
kunnat arbeta med det ytterst lösliga culparekvisitet, vilket just på 
grund av sin stora elasticitet befunnits funktionsdugligt under de 
mest olikartade samhällsförhållanden.

Men liksom synpunkterna inom kontraktsrätten växla i inbördes
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styrka allt efter avtalstypen, så variera de på skadeståndsrättens om
råde i förhållande till varje särskild ansvarstyp. När man kommer 
in på fareansvarets område, göra sig sålunda flera synpunkter gäl
lande, vilka peka i riktning mot ett större behov av fasthet och 
klarhet i regelsystemet än på culpaansvarets domäner. För det första 
innebär fareansvaret, att man under ansvarsregeln »fångar in» ett 
så mycket större antal skadefall än enligt culparegeln. Om man 
använder en fullt strikt ansvarsregel, har man t. o. m. gått så långt, 
som det överhuvud är möjligt utan att uppge övriga skadestånds- 
rekvisit (kausalitet etc.). Det är givet, att under sådana omständig
heter själva gränsdragningen ur såväl rättspolitiska som andra syn
punkter måste bli ett särskilt ömtåligt problem. För det andra kom
mer fareansvaret av naturliga skäl att till stor del täcka fall, i vilka 
mycket omfattande skadegörelser kunna inträffa. Ofta torde där 
större ekonomiska värden stå på spel än i culpafallen. För det tredje 
har den, som startar en »farlig verksamhet», vanligen ett ej blott 
legitimt utan även alldeles ofrånkomligt behov att åtminstone i 
stort kunna överblicka de möjliga följderna av sitt handlingssätt. 
Skall man kunna kalkylera med eventuella skadeståndskrav såsom 
driftkostnader eller i varje fall räkna med möjligheten av sådana 
krav vid den ekonomiska planläggningen, måste man givetvis veta, 
hur långt ansvarsplikten kan tänkas komma att utsträckas. För det 
fjärde — och denna synpunkt sammanhänger nära med det nyss 
sagda — förutsätter till skadeståndsansvaret knuten ansvarsförsäk
ring, som här ofta måste anlitas, att man har en någorlunda klar 
översikt över hur rättsordningen vill dra upp gränslinjerna och vad 
som alltså kan beräknas böra omfattas av försäkringen.

Även om behovet av fasta normer kanske icke gör sig så starkt 
gällande som på avtalsrättens område, förefaller det dock alltså i hög 
grad önskvärt, att fareansvarets omfattning fixeras tämligen noga. 
Detta torde emellertid, enligt vad den föregående undersökningen 
visat, icke kunna ske med hjälp av generella fareregler.

III. De två invändningar, som nyss riktats gentemot farereg- 
lerna, synas alltså vara av allvarlig art. Därmed ställes man inför 
frågan, huruvida man med någon annan metod bättre skulle kunna 
bemästra fareansvarets problem. Det bör då erinras om möjligheten 
att lagstiftning och rättspraxis inrikta sig på utformning av vissa 
någorlunda klart avgränsade typer av skadefall, varvid man arbetar
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ej med ett renodlat och isolerat »farlig verksamhets»-r ek visit utan 
dessutom kräver sådana kompletterande rättsfakta, varom förut 
(s. 125 f.) varit tal. Man fastslår exempelvis, att fareansvar skall in
träda vid »farliga» militärövningar av visst slag osv. Med ett sådant 
tillvägagångssätt finnes icke utrymme för de gjorda anmärkning
arna. Dessutom uppnår man fördelen, att slagordet »farlig verk
samhet» ryckes undan från sin centrala ställning och därmed kanske 
också förlorar något av sin suggestiva kraft. Det låter sig naturligt
vis sägas, att den antydda metoden är mindre reformvänlig än det 
reservationslösa erkännandet av en generell fareregel.3 En allmän 
förkastelsedom vore emellertid illa motiverad. Oberoende av hur man 
bedömer det rättspolitiska läget är uppgiften givetvis att välja det 
ur rättstekniska synpunkter lämpligaste sättet att genomföra fare- 
ansvaret så långt man anser, att det lämpligen bör genomföras, utan 
att sudda till gränslinjerna alltför kraftigt. Så länge man ej vill 
sträva efter att »radikalt» förvandla hela skadeståndsläran till ett 
enda komplex av strikt ansvar — en tanke, som teoretiker visser
ligen ibland ha lekt med men som förefaller praktiskt ogenomförbar 
eller i varje fall icke aktuell såsom mål för dagens reformarbete — 
så länge blir det också nödvändigt att förankra fareansvaret i de 
speciella typsituationerna, om man på ett tillfredsställande sätt skall 
kunna behålla kontrollen över dess omfattning.

3 Jfr Ljungman, Skada och olägenhet s. 125.
4 Här må hänvisas till uttalanden av Alexanderson i FJFT 1944 s. 109 i. f., 

Hult i TfR 1950 s. 374 ff., Karlgren s. 93, 116 f. och 133 f. samt i SvjT 1938 
s. 3 60 i. f. och 1944 s. 74, Lejman i Festskrift till Ussing s. 3 09, Sandström 
s. 61 och 66 ävensom Strahl i Minnesskrift II s. 908, NJMF 1934 s. 239, Nor
stedts juridiska handbok (1946) s. 575 och Skadeståndsutredning s. 20 f. Se även 
Häckner i TSA 1944 s. 29 och 1946 s. 13. Nial har i Die Zivilgesetze der Gegen-

E. Erkänner svensk rätt en generell regel om fareansvar?

I. Det återstår att undersöka, vilken metod som tillämpats vid 
fareansvarets genomförande i svensk rätt. På en så vital punkt av 
rättssystemet som denna borde strängt taget icke få råda tvekan. 
Icke desto mindre är frågan, huruvida svensk rätt accepterat en 
generell fareregel, omtvistad i rättslitteraturen. Många ha besvarat 
frågan nekande, bland dem Alexanderson, Karlgren och 
Strahl.4 Andra ha däremot hävdat, att svensk rätt numera måste
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anses hylla en generell regel om ansvar för farlig verksamhet; hit 
kan man räkna Ussing och troligen även Lundstedt.* * * 5 Det kan 
nämnas, att sistnämnda uppfattning någon gång skymtar även i 
förarbeten till vissa lagstiftningar, låt vara att ordalagen regelmäs
sigt äro mycket försiktigt hållna.6

wart X: I: 2 b (1939) s. 125 konstaterat en viss tendens i rättspraxis att statuera
strikt ansvar för särskilt farliga verksamheter men samtidigt betonat, att läget är
oklart.

5 Se Ussing i UfR 1947 B s. 288, jfr s. 303. I samme förfzs arbete Nordisk 
lovgivning om erstatningsansvar (1950) s. 9 f. ingår däremot icke något person
ligt ställningstagande till svensk praxis. Beträffande Lundstedt må framhållas, att 
hans uttalanden i Strikt ansvar II: 1 dock förefalla svårtolkade. Å ena sidan 
uttalas, att praxis begränsat sig till vissa arter av faresituationer (s. 434, 43 5), men 
å andra sidan understrykes, att praxis »strävar efter att upprätthålla» (s. 40 5 
not 9 i. f.), »tillämpar» (s. 436) resp, »synes gå in för utbildningen av» (s. 441) 
en generell fareregel. Observera övergången s. 43 5 f. Framställningen efterlämnar 
emellertid ett allmänt intryck av att förf, närmast anser, att en generell fareregel 
accepterats av svenska domstolar. Jfr Ussing i UfR 1949 B s. 241.

8 Se sålunda uttalanden i NJA II 1907 nr 4 s. 9 f., ib. 1934 s. 331 (observera 
dock den viktiga reservationen »under vissa betingelser») och SOU 1947: 3 8 s. 136 
(». . . den allmänna grundsatsen om att farlig verksamhet påkallar en utvidgad an
svarighet ...»).

7 Se t. ex. Karlgren s. 94 ff.
8 Jfr exempelvis Alexanderson i NJSt 1926 s. 23 och Hult i TfR 1950 

s. 3 5 5. Även i utländsk doktrin möta liknande uttalanden, se t. ex. Heck, Grundriss 
des Schuldrechts (1929) s. 466. Jfr ovan s. 128.

Den antydda oenigheten nödvändiggör en kort analys av det 
förefintliga rättsliga materialet.

II. Som bekant har genom lagstiftning införts fareansvar i en 
rad situationer7, till vilka höra bl. a. trafikskadefallen. Att sådana 
lagreglerade fall av strikt ansvar icke kunna utgöra grundval för 
en genom analogitolkning eller på liknande väg konstruerad gene
rell fareregel synes vara klart.8 Snarare har man, åtminstone hittills, 
vid tillkomsten av sådan lagstiftning utgått ifrån att den princi
piellt vore så att säga av undantagskaraktär, en till omfånget nog
grant bestämd påbyggnad på den allmänna culpaprincipen. Där
emot är det givetvis tänkbart, att en generell fareregel accepterats i 
rättspraxis. Uppmärksamheten måste sålunda inriktas på de dom
stolsavgöranden, i vilka ett strikt ansvar för farlig verksamhet på
lagts utan stöd av lagregler. Därvid gäller det ingalunda att följa 
den dolda utvecklingen i riktning mot ett alltmera skärpt ansvar
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genom användande av culpafiktioner och liknande hjälpmedel utan 
i stället att ta sikte på de fall, där domstolarna öppet konstituerat ett 
strikt ansvar.

Till en början måste man då gallra bort rättsfall, vilka trots en 
viss yttre likhet ej höra hit. Bland de domar, som ibland antas 
exemplifiera fareansvaret, ha åtskilliga sålunda grundats på culpa.9 
Vare sig man vill uppfatta förhållandet så, att culpa fingerats, eller 
så, att aktsamhetsgränsen höjts, har man bundit avgörandet vid den 
traditionella culpakonstruktionen och därigenom undvikit att ta 
ställning till frågan om möjligheten av strikt ansvar. Ytterligare 
måste man avskilja alla de fall, i vilka utgången bestämts därav, 
att skadan orsakats i ett kontraktsförhållande* 1 eller åtminstone ett 
mer eller mindre kontraktsliknande förhållande2. I sådana situatio
ner pålägger man nämligen strikt ansvar för underordnads culpa 
under inflytande av bl. a. den omständigheten, att dylikt ansvar i 
största utsträckning antas i kontraktsrätten.3 Slutligen bör man 
även avlägsna alla fall av ansvar för s. k. delegerad driftsledning.4

8 Så troligen t. ex. NJA 1934 s. 227 (under eldsläckningsarbete störtar brand
man ned i hisstrumma, som saknar tillfredsställande skyddsanordningar).

1 Så t. ex. NJA 1909 s. 476 (fartyg törnar mot undervattensgrund vid utlö
pande ur docka).

2 Så t. ex. NJA 1943 s. 177 (bro skadas vid upptinande med brinnande pappers- 
facklor av tillfrusen vattenledning, som med tyst samtycke av ägaren till bron 
provisoriskt dragits fram därunder). Det kontraktsliknande förhållandet ansågs här 
i samverkan med vissa andra moment framstå såsom »en giltig ansvarsgrund»; 
Alexanderson i FJFT 1944 s. 112.

8 Se t. ex. Karlgren s. 119 ff. Det bör dock observeras, att denna regel om 
strikt ansvar ej brukar anses gälla onyanserat över kontraktsrättens hela område 
utan att förhållandet kan variera från kontraktstyp till kontraktstyp. Jfr t. ex. 
Alexanderson i NJSt 1926 s. 24. — Lundstedt, Strikt ansvar II: 1, har invänt, 
att tillvaron av ett kontraktsförhållande icke rimligen kan verka ansvarsgrundande 
och vill alltså betrakta en del kontraktsfall såsom varianter av fareansvar (s. 405). 
Denna sin åsikt stöder han på uppfattningen, att skillnaden mellan obligatoriska 
och utomobligatoriska skadefall ej kan anses rationell (s. 528 ff.; jfr samme förf:s 
Obligationsbegreppet I s. 164). Alldeles oavsett denna kritik synes dock själva till
vägagångssättet stå i viss motsättning mot materialet; eftersom föreställningen 
om kontraktsförhållandets betydelse såsom ansvarsgrundande rättsfaktum —• eller 
i varje fall såsom kriterium på att särskilt goda skäl för utdömande av skadestånds
ansvar oberoende av culpa förefinnas — ännu obestridligen är en levande realitet 
för våra domstolar, så torde man icke kunna bortse därifrån vid tolkningen av 
samma domstolars avgöranden.

1 Se t. ex. Karlgren s. 122—24. Till denna grupp torde man även böra räkna 
de omdiskuterade rättsfallen NJA 1943 s. 73 (kranägares ansvar för kranskötares
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I de nu nämnda tre grupperna av fall saknar synpunkten farlig 
verksamhet avgörande betydelse, låt vara att den sannolikt i viss 
utsträckning legat i bakgrunden och påverkat utgången av målen.

Efter en sålunda företagen gallring återstår endast ett starkt be
gränsat antal »rena» fall, i vilka ådömts fullt strikt ansvar för farlig 
verksamhet. Redan vid en flyktig blick finner man, att dessa på ett 
naturligt sätt fördela sig på fem grupper.

(1) Till en början kan man urskilja en serie avgöranden, i vilka 
strikt ansvar utdömts vid immissioner i hävdvunnen bemärkelse.     
Det bör emellertid observeras, att detta ansvar ingalunda nödvän
digtvis är förbundet med kategorien »farlig verksamhet» sådan 
denna traditionellt uppfattas utan även kan inträda i situationer, 
där den immitterande verksamheten knappast torde kunna hänföras 
till de »farliga» i vanlig mening.  

****5

6*
(2) Nära immissionsgruppen ligga de fall, i vilka strikt ansvar 

utdömts för skadegörelse på grannfastighet genom grävningar av 
osedvanligt ingripande arid Sådana grävningsföretag ha principiellt 
ålagts strikt ansvar just på grund av de risker, som de medföra för 
angränsande fastighet. Det är alltså närmast verksamhetens farlig
het, som fällt utslaget.  Vid mindre omfattande, »normala» gräv
ningar begagnas däremot culparegeln.

8
9

vållande) och 1945 s. 45 8 (byggherres ansvar för vållande av arbetare, som vid 
skadetillfället skötte byggnadshiss), vari med arbetsgivares driftsledning alltså jäm
ställts det fall, att en arbetare betrotts med en ur risksynpunkt särskilt krävande 
post. Av de hänsyn, som här kunna tänkas ha spelat in, bör nämnas beträffande det
första fallet det kontraktsliknande förhållandet (jfr Alexanderson i FJFT 1944 
s. 96 med not 1 och Lejman i SvJT 1946 s. 413) samt beträffande det andra fallet
domstolarnas särskilda känslighet för trafiklivets behov av skydd (jfr nedan
s. 32 5 ff.). Möjligen skulle de citerade rättsfallen kunna uppfattas såsom en ansats
till att låta vissa situationers farlighet utlösa ett ansvar utöver den allmänna culpa
regeln men endast ett svagare ansvar än ett rent strikt, nämligen ansvar för under- 
ordnads culpa. Det är emellertid ytterst ovisst, vilka slutsatser man skall dra av 
ifrågavarande avgöranden. Till denna typ av rättsfall skulle möjligen även NJA
1947 s. 299 (skjutbana för luftgevär) kunna räknas, jfr dock nedan s. 161 not 4.

B Se det bekanta avgörandet NJA 1911 s. 574 samt ur senare praxis NJA 195 8 
s. 479, 1959 s. 654, 1940 s. 651 och 1947 s. 57. Jfr NJA 1929 s. 99.

° Se t. ex. 193 8 års fall (stank från latringropar).
’ NJA 1927 s. 72 (JustR Ekeberg), 1942 s. 475 och 1945 s. 545.
8 Jfr Ljungman, Skada och olägenhet s. 2 50.
8 Se ur praxis NJA 1951 s. 126, 1945 s. 666, 1946 s. 709 och 1947 s. 51. Äldre 

praxis vilar undantagslöst på culpaprincipen; se t. ex. NJA 1876 s. 55 5, 1885 s. 517, 
1884 s. 504 och 1894 s. 5 8. Byggherrens etc. ansvar för culpa vid arbetenas utfö-
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(3) I närmaste sammanhang med såväl immissions- som gräv- 
ningsfallen stå några avgöranden, enligt vilka vissa omfattande och 
för omgivningen särskilt riskfyllda sprängningsarbeten medföra 
strikt ansvar.* 1 Dessa fall röra sprängningar, vilka onekligen kunna 
betecknas såsom i hög grad omfattande och intensiva; i domsmoti- 
veringarna poängterades också faran för skadegörelse av ifråga
varande art (sprickbildningar i hus etc.). Beträffande skador, som 
uppkommit genom »normala» sprängningsarbeten, grundas ersätt
ningsansvar däremot på culpa.2

rande torde därvid vara att förstå som ett ansvar för culpa in eligendo, instruendo 
et inspiciendo.

1 NJA 1936 s. 557 (sprängning av Södertunneln i Stockholm) och 1947 s. 385 
(omfattande sprängningsarbeten på Bromma flygfält, varvid användes fördämda 
påläggsladdningar, s. k. bulldosor). Ett införande lagstiftningsvägen av strikt an
svar vid sprängningsskador har även diskuterats, se SOU 1949: 25 s. 79 och 
Strahl, Skadeståndsutredning s. 62 f. och passim.

2 Se t. ex. NJA 1934 s. 256, 1941 s. 281, 1946 s. 148, 1948 s. 303 och B 1271 = 
FFR 1948 s. 278 samt ur äldre praxis NJA 1897 s. 249, 1922 s. 53 och 1926 s. 220. 
Jfr NJA 1951 s. 55.

3 I denna sista grupp av fall har skadan alltså drabbat icke »granne» i juridisk
teknisk mening men väl »omgivningen». Jfr 1947 års jordabalksförslag (SOU 
1947: 38) 3 kap. 9 §.

4 Jfr Strahl i NJMF 1934 s. 237, TSA 1949 s. 19 5 och Skadeståndsutredning 
s. 139 not 2.

De tre nu nämnda typerna av skadefall, vilka ingalunda äro 
skarpt avgränsade sinsemellan utan omärkligt glida över i varandra, 
sammanhållas framför allt av den omständigheten, att de alla röra 
skadegörelse i grannelagsförhållanden eller grannelagsliknande för
hållanden.3 Denna begränsning har icke tillkommit på en slump. 
Till grund för densamma ligger tvärtom — mer eller mindre med
vetet — den viktiga synpunkten, att »farligheten» här onekligen 
är lättare att bedöma än i övriga fall.4 Detta förhållande torde stå i 
samband med framför allt den omständigheten, att kretsen av 
potentiella skadelidande på förhand är nödvändigt given och dess
utom starkt begränsad. Denna så att säga mera intensiva inriktning 
av de hotande faremomenten medför, att de allmänna fareresone- 
mangen i avsevärd utsträckning få en starkare konkret förankring 
och därmed även ökad stadga. Det strikta ansvaret har också just 
på grannelagsrättens område sedan gammalt intagit en särskilt fram
skjuten ställning, vilket i detta sammanhang kan vara värt att upp
märksamma, låt vara att den historiska traditionens roll vid utbil-
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dandet av det moderna fareansvaret säkerligen varit av mindre be
tydelse än man ibland har velat göra gällande.5

Jfr Ljungman, Skada och olägenhet s. 247 f. samt ovan s. 63 f.
6 NJA 1928 s. 316, 1936 A 368 (JustR Guldberg och Edelstam), 1937 s. 196, 

1946 s. 734 I och II ävensom A 261—62 samt 1946 s. 738 I och II. ■—- Det för
tjänar omnämnas, att man i schweizisk rätt lagstiftningsvägen ålagt staten ett 
strikt ansvar för militärövningar. Se därom närmare framför allt Oftinger II 
s. 1046—98.

7 Med denna sistnämnda kategori böra jämföras rättsfallen ang. skador i följd 
av flygmotorbuller, nedan s. 3 00 f.

8 Så Lind och Lech i TfR 1947 s. 470. Annorlunda däremot 1928 års fall, där 
man noga anknöt till omständigheterna i det särskilda fallet.

9 Se sålunda NJA 1942 s. 607, 1944 s. 301, 1943 s. 322 I (tveksamt gränsfall) 
och II, 1943 s. 443 (observera, att skadan inträffade under trupps hemmarsch) samt 
ur äldre praxis 1926 s. 223. Se även NJA 1948 A 30 = FFR 1948 s. 30. Då kro
nan därvid anses svara för culpa av militärer i »ledande ställning», kommer man 
dock fram till en mild form av strikt ansvar.

(4) En särskild grupp bilda de avgöranden, genom vilka kro
nan ålagts strikt skadeståndsansvar för vissa utpräglat farliga militär
övningar.  Det gäller alltså här en verksamhet av alldeles säreget 
slag och en verksamhet, som med särskild lätthet kan bära den 
ekonomiska belastningen av en skärpt ansvarsregel. I samtliga fall 
har kravet på farlighet satts utomordentligt högt; det har sålunda 
varit fråga om skjutningar med eldfarliga projektiler, nattövning 
som hotat vägtrafikens säkerhet och omfattande fälttjänstövningar, 
vilka på grund av det därmed förenade starka bullret kommit ho
norna i en närbelägen rävfarm att kasta eller bita ihjäl sina valpar.  
Domsmotiveringarna i de senaste rättsfallen angående skjutövningar 
torde vara att tolka så, att varje övning av ifrågavarande art, obe
roende av omständigheterna i det särskilda fallet, skall anses vara 
förenad med sådan fara, att fullt strikt ansvar föreligger.  Vid skade
görelse i följd av »vanliga», mera »ofarliga» militärövningar fordras 
däremot culpa.

6

7

8

9
(5) Slutligen kan nämnas det bekanta rättsfallet NJA 1929 s. 

520 (bil kör i diket genom att vänstra framhjulet blivit insnärjt i 
en rulle telefontråd, som hos telegrafverket anställd personal kvar- 
lämnat på vägbanan efter avslutade reparationsarbeten). Detta av
görande, som blivit starkt omdebatterat i rättslitteraturen, står otvi
velaktigt i särklass. Närmast torde det böra ses i sammanhang med 
en rad på culparegeln grundade avgöranden, som ger uttryck för 
en tendens till särskilt långtgående skydd för trafikintresset, och
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alltså uppfattas såsom en påbyggnad på denna praxis, varigenom 
ansvarigheten för visst fall skärpts ända till fullt strikt sådan.1

1 Se närmare om detta rättsfall nedan s. 327 f. Det kan för övrigt påpekas, att
någon »verksamhet» i traditionell mening knappast kan anses ha förelegat.

3 Ett annat tolkningsalternativ diskuteras av Hult i TfR 1950 s. 376, nämligen

III. Härmed är inventeringen av svenska rättsfall angående fare- 
ansvar avslutad. Uppgiften blir nu att genom analys av rättsfalls- 
materialet söka besvara frågan, huruvida detta material kan tas till 
intäkt för påståendet, att svensk rätt har antagit en generell regel 
om strikt ansvar för farlig verksamhet.

Därvid bör man först lägga märke till den uppenbara försiktig
het, varmed rättstillämpningen gått tillväga vid utbildningen av 
fareansvaret. Om man bortser från det sist omtalade fallet — vilket 
synes kunna uteslutas ur den följande diskussionen med hänsyn till 
sin starkt markerade undantagskaraktär — har man hittills utdömt 
fareansvar endast i grannelagsfallen, där ansvaret såsom förut påpe
kats kan hållas under kontroll på ett säkrare sätt än eljest, samt mili
tärfallen, vilka ju röra företeelser av ett mindre vanligt slag. Det 
allmänna intrycket av ett sådant tillvägagångssätt pekar näppe
ligen i riktning mot ett oreserverat bifall till en generell fareregel.

Av största betydelse i detta sammanhang är vidare domsmotive- 
ringarnas formulering. I immissionsfallen har ansvaret naturligen 
knutits till själva grannelagsförhållandet, varigenom man sålunda 
dragit upp ytterkonturerna för denna ansvarsmöjlighet. Vid avgö
randet av grävnings- och sprängningsfallen har man regelmässigt 
begagnat lokutionen »med hänsyn till arbetenas art (och omfatt
ning) och den risk för skada av berörda beskaffenhet som arbetena 
inneburo» (från vissa smärre variationer kan här bortses). Hur man 
riktigast bör uppfatta detta uttryck förefaller tveksamt. Uttrycket 
»arbetenas omfattning» torde närmast avse kravet på grävningarnas 
osedvanligt ingripande karaktär resp, sprängningarnas stora omfatt
ning. Om man med »arbetenas art» blott åsyftat just den med ar
betet förbundna faran, skulle båda leden i den begagnade formeln 
utsäga exakt detsamma, dvs. det ena ledet vore endast pleonastiskt. 
Det är emellertid även möjligt, att båda leden innefatta fullt själv
ständiga rekvisit. I hänvisningen till »arbetenas art» skulle då ligga 
ett krav på att den skadegörande verksamheten vore just grävnings- 
resp. sprängningsarbeten av visst slag.2 3 Denna sist anförda tolkning
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synes vara att föredra, emedan en pleonasm i en kortfattad och av 
HD ofta brukad domsmotivering icke bör antas. Man skulle då 
här ha att göra med en klar inskränkning av ansvaret till ifråga
varande specialfall; kravet på grävnings- resp, sprängningsarbeten 
av visst slag skulle sålunda uttryckligen ha upptagits i komplexet 
av rättsfakta. Men även om man ansluter sig till den motsatta tolk
ningsmöjligheten, kan man ej komma förbi motiveringens starka 
anknytning till vederbörande typsituation. Det är nämligen inga
lunda en höggradig fara i största allmänhet, som utlöst det strikta 
ansvaret, utan just »den risk för skada av berörda beskaffenhet som 
arbetena medförde». Häri ligger troligen en noggrann bestämning 
av farans art, en konkret hållen kvalifikation i jämförelse med de 
svävande och abstrakta bestämningar, vilka bruka ingå i generella 
fareregler. Vad slutligen beträffar militärfallen har ansvaret ej hel
ler där motiverats med höggradig fara i allmänhet utan med just 
den fara för viss sorts skadegörelse, som är förenad med övningar av 
i vederbörande fall aktuellt slag. Även i dessa fall synes man alltså 
noga ha specificerat farerekvisitet och därigenom sökt begränsa an
svaret till en särskild typsituation.* * 3

att hänvisningen till arbetenas art (och omfattning) skulle åsyfta ett krav på verk
samhet av det slag, att den därmed förbundna risken, »även om den icke är mycket 
hög, dock ur synpunkten av en statistiskt bestämd sannolikhetskalkyl förtjänar be
aktande» (jfr ovan s. 142, 148). Hult uttalar emellertid stark tvekan och tolkningen
förefaller onekligen djärv. Det förtjänar anmärkas, att den antydda synpunkten 
icke var aktuell i nordisk skadeståndsrättslig debatt vid tiden för det diskuterade 
skrivsättets utbildning.

3 Ussings argumentering i UfR 1947 B s. 288 synes — ur svensk synpunkt ■—■ 
icke bindande. Militärfallens utgång säges ha berott icke på att det varit fråga 
om militärövningar utan på att man godkänt allmänna rättsgrundsatser om särskilt 
farliga handlingar, vilket skulle framgå därav, att talan ogillats i en del fall. Detta 
resonemang utgår således ifrån att man såsom rekvisit kan kräva antingen fara 
eller militärövning. Den tredje möjligheten har ej tillmätts betydelse, nämligen 
att man såsom rekvisit kan uppställa förutom fara en rad kompletterande rätts
fakta, t. ex. just att skadan orsakats genom militärövning av visst slag.

4 Se här och för det närmast följande t. ex. NJA 1941 s. 133 (skogsbrand ge
nom brännande av ris i samband med vägarbete'), 1941 s. 626 (gnistor från av-

ii — S16884 K. Grönfors

Av utomordentlig betydelse för tolkningen av nu berörda domar 
är ytterligare en omständighet. Förutom hittills redovisade avgö
randen finnes i den svenska judikaturen en serie fall, i vilka man, 
trots att utdömandet av fullt strikt fareansvar legat nära till hands, 
sökt sig fram på andra vägar.4
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Ibland har man valt att grunda skadeståndsansvaret på culpa- 
regeln eller på någon annan i lag eller praxis klart accepterad an- 
svarsregel. Några bestämda slutsatser av detta domstolarnas förfa
ringssätt vågar man givetvis icke dra, men redan det förhållandet, 
att man om möjligt hellre väljer en annan konstruktion än farean- 
svar, förefaller beaktansvärt.

I andra fall har skadeståndstalan avvisats, vanligen under hän
visning till att vårdslöshet ej kan anses ha förelegat och att det icke 
visats några omständigheter, på grund varav skadeståndsskyldighet 
ändock skulle föreligga. Sådana domar tilldra sig särskilt intresse 
därför att fareansvar här uppenbarligen icke godtagits. Emellertid 
förefaller det vara högst ovisst, vilken vikt man kan tillägga av
göranden av denna typ. Avvisandet av fareansvar behöver näm
ligen ingalunda bero på ett underkännande av en generell fareregel 
eller ens en negativ inställning till konstruktionen fareansvar i det 
särskilda fallet. Tvärtom låter sig naturligtvis sägas, att faregraden 
i dessa fall helt enkelt befunnits alltför låg® eller att faran icke

gasröret på vägvält), 1943 A 36 = FFR 1943 s. 37 och NJA 1947 A 30 = FFR 
1947 s. 104 (gnistor från vägskrapa), NJA 1946 s. 373 (eldsvåda på grund av att 
i byggnad eldats alltför häftigt; dock snarast kontraktsfall) och 1949 s. 460 (skada 
av fyrverkeripjäs) samt ur äldre praxis 1910 s. 628 (skada av synnerligen eldfarlig 
lödugn), 1914 s. 29 (explosion på grund av arbetares åtgärd att släppa på gas i 
fastighets gasledning under vissa anläggningsarbeten), 1913 A 331 (vådaskott från 
skjutbana), 1920 A 487 (gnistor från lokomobil), SvJT 1923 Rf s. 81 (skenande 
hästar), NJA 1926 s. 223 (skjutning på militär torpedinskjutningsbana) och 1927 
s. 413 (brinnande tomtebloss antänder tak på ladugård). Ibland har synpunkten 
»farlig verksamhet» t. o. m. framhållits i partsargumenteringen, under det att dom
stolarna däremot följt helt andra linjer. Se sålunda särskilt NJA 1923 s. 230 (läcka 
på vattenledningsrör, jfr Hult i TfR 1950 s. 377), 1946 s. 209 och 257 (använ
dande av stridsvagn), 1946 A 171 = FFR 1946 s. 236 (gnistbildning vid s. k. tjuv- 
bromsning på järnvägsvagn), NJA 1947 s. 299 (drivande av skjutbana för luft
gevär; bör troligen uppfattas såsom kontraktsfall, jfr Rodhe i SvJT 19 51 s. 615), 
1949 s. 620 (klistring av takpapp med hjälp av blåslampa; delvis kontraktsförhål
lande), 1949 s. 704 (snöras från hustak; av käranden åberopades i andra hand 
»ett med skadeståndsskyldighet vid grannelagsförhållande analogt ansvar utan vål
lande»), 1949 C 728 = FFR 1949 s. 197 (bensinmotordriven s. k. decauvillebana), 
SvJT 1949 s. 265 (tippning av vedlass på allmänt trafikerad gata), NJA 1930 
s. 3 30 (motorcykeltävling), 1931 A 23 (skada på husdjur genom råttgift; jfr 
Ekelöf, Är den juridiska doktrinen en teknik eller en vetenskap?, 1951, s. 9) 
samt 1931 C 321 (vid monterings- och kontrollarbeten på i hangar uppställt flyg
plan uppkommer eldsvåda).

B Jfr t. ex. Lundstedt, Strikt ansvar II: 1 s. 436 f.
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uppfattats såsom typisk etc. — en invändning, vars riktighet på 
grund av själva farebegreppets elasticitet och ogripbarhet strängt 
taget icke kan vare sig bevisas eller motbevisas på övertygande sätt. 
Man bör dock observera, att den principiella möjligheten av farean- 
svar icke ens antytts i domsmotiveringarna, detta i motsats till vissa 
negativa grävningsfall, där det klart hänvisats just till utfallet av 
själva farebedömningen genom konstaterandet, att arbetet i fråga ej 
befunnits vara »av den art och omfattning eller förenat med sådan 
risk» att strikt ansvar i det konkreta fallet förelåg.0

Även andra svårigheter möta vid tolkningen av rättsfall, vilka 
synas förhålla sig avvisande mot en generell fareregel. Ett gott 
exempel erbjuder NJA 1950 s. 550.

En idrottsförening anordnade uppvisningskörning med motorcyklar vid 
en isfest. Några närvarande medlemmar av föreningen tjänstgjorde efter 
anmodan såsom kurvvakter. Under något av de sista varven krånglade en 
motorcykel och blev stående på banan. En av kurvvakterna skyndade då ut 
på banan för att hjälpa föraren att flytta undan cykeln men blev därvid 
påkörd av en annan motorcyklist. Kurvvakten yrkade ersättning av för
eningen för den honom åsamkade skadan. RR fann styrkt, att föreningen ge
nom anordnandet av uppvisningen »utövat en verksamhet som föreningens 
styrelse måste hava insett medföra fara för deltagare, funktionärer och åskå
dare» och på grund därav vore ansvarig, »oavsett om försummelse kunnat 
läggas den person till last som haft befattning med anordningarna för mo
torcykeluppvisningen». Emellertid hade skadan inträffat genom vederbö
rande kurvvakts egen åtgärd att bege sig ut på banan under pågående kör- 
ning utan att beakta den därmed förbundna faran, om vilken han måste 
antas ha varit underkunnig. Föreningen vore därför ansvarig endast i den 
mån det kunde visas, att till skadan medverkat fel eller försummelse från 
dess sida. Enär detta icke visats vara fallet, lämnades den skadades talan 
utan bifall. HovR fastställde RR:s dom. HD:s majoritet fastställde HovR:s 
domslut med följande motivering: »Såsom domstolarna funnit är i målet 
icke visat, att vållande till olyckan förelegat å föreningens sida. Ej heller 
eljest äro sådana omständigheter för handen på grund varav föreningen 
skulle vara skyldig att ansvara för skadan.» Minoriteten ansåg vållande ha 
förelegat på föreningens sida.

De båda lägre instanserna synas ha utgått från att motorcykel
tävlingen vore hänförlig till farlig verksamhet och fullt strikt an
svar därför i princip åvilade arrangören, under det att HD snarast 
ställt sig på motsatt ståndpunkt.* 7 HD:s domsmotivering är emeller-

8 NJA 1945 s. 666, 1946 s. 709 (rubriken) och 1947 s. 31.
7 Stöd för en sådan tolkning av HD:s dom har man i uttalande av Lech och 

N. Beckman i TfR 19 51 s. 264.
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tid så neutralt hållen, att den även kan innefatta det alternativet, att 
skadan uppfattas såsom självförvållad. Ytterligare ett osäkerhets
moment ligger däri, att skadefallet möjligen betraktats såsom kon- 
traktuellt, vilket kan ha inverkat på bedömningen.8 Någon säker 
vägledning kan man tydligen ej hämta ur detta avgörande, men det 
ger ett allmänt intryck av ovillighet att döma till fareansvar.

En sammanfattning av den nu verkställda analysens resultat före
faller stöta på vissa svårigheter. Det synes nämligen vara tveksamt, 
hur vittgående slutsatser man vågar dra av det granskade rättsfalls- 
materialet. Så mycket torde dock vara klart, att intet framkommit, 
som direkt pekar på att praxis antagit en generell regel om fare
ansvar. Och än mindre kan man med ens ett blygsamt mått av 
säkerhet deducera fram en antaglig lydelse av en sådan regel. I det 
ringa antal fall, där fareansvar utdömts, synas vidare olikartade 
ändamålssynpunkter ha gjort sig gällande. Det räcker att antyda 
en sådan olikhet: i militärfallen har troligen synpunkten, att kronan 
varit skadegörare och skadan därför med särskild lätthet kunnat 
ersättas (den stora verksamhetens särskilda ekonomiska bärkraft), 
spelat en framträdande roll, under det att samma synpunkt i gräv- 
ningsfallen på sin höjd kunnat inta en tämligen undanskymd plats. 
Fallen synas därför icke vara präglade av någon mera djupgående 
enhetlighet.

Â andra sidan innehåller praxis icke något klart avståndstagande 
från metoden att utgå från en generell fareregel. Däremot tyda åt
skilliga indicier på en principiellt avvisande hållning gentemot denna 
metod. I det föregående har särskilt framhållits den snäva begräns
ningen av de fall, i vilka skadestånd utdömts med stöd av en verk
samhets farlighet, vidare lydelsen av vissa domsmotiveringar och 
slutligen förekomsten av ett betydande antal rättsfall, där kon
struktionen fareansvar undvikits, trots att densamma legat nära till 
hands. De svenska domstolarnas tydliga försiktighet kontrasterar 
skarpt mot den oförvägenhet, som brukar utmärka avgörandena i 
rättssystem, vilka hylla en generell fareregel.

I detta läge synes man ha täckning blott för uppfattningen, att 
svensk rätt icke kan anses ha erkänt en generell regel om strikt 
ansvar för farlig verksamhet. Däremot har fareansvar utdömts i 
vissa, relativt noga begränsade typfall, varvid man uppenbarligen 
gått tillväga med stor varsamhet.

Jfr nedan s. 269 ff. ang. principen om solidarisering med faran.
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IV. Svensk rätt synes alltså ha följt den linje, som enligt vad 
undersökningen ovan under D torde utvisa måste anses vara den 
mest ändamålsenliga. Man har begränsat det i rättstillämpningen 
utbildade fareansvaret till ett fåtal närmare bestämda typsituationer 
och sålunda utöver kravet på farlig verksamhet uppställt vissa för 
varje typfall karakteristiska kompletterande rättsfakta (militäröv
ning av viss beskaffenhet, grävningsarbete av osedvanligt ingri
pande art etc.). Även detta utbildande av typfall har skett tämligen 
långsamt och försiktigt, vilket bidragit till att hålla linjerna på detta 
i och för sig diffusa område klarare än om man valt det motsatta 
förfaringssättet att acceptera en generell fareregel. Tillsammans 
täcka emellertid för närvarande lagstiftning och rättspraxis rörande 
fareansvar ett betydande område, som givetvis efter behov kan vid
gas genom nya ingripanden från lagstiftarens sida eller genom att 
praxis arbetar fram ytterligare typfall av fareansvar.

Genom det nu vunna resultatet har erhållits den bakgrund, mot 
vilken det lagstadgade trafikskadeansvaret måste ses. Enär man i 
svensk rätt icke kan falla tillbaka på en generell regel om strikt 
ansvar för farlig verksamhet, blir det noggranna fixerandet av 
rekvisiten för trafikskadeansvaret en särskilt viktig uppgift. Ett 
sådant fixerande innebär nämligen bl. a., att man drar upp en vik
tig del av den livligt omdebatterade gränslinjen mellan å ena sidan 
ansvar enligt den allmänna culparegeln och å andra sidan olika for
mer av skärpt skadeståndsansvar.



KAP. IV.

Rekvisiten för trafikskadeansvar.

Framställningen övergår nu till den andra av de inledningsvis 
ställda uppgifterna, nämligen att granska uppbyggnaden av de nu
varande reglerna om trafikskadeansvar. Detta skall ske genom en 
undersökning av rekvisiten för de olika ansvarsreglerna. I det när
mast följande kapitlet bestämmas härefter de av ansvaret drabbade 
personkategorierna. Reglerna ha grupperats i den ordning, i vilken 
de historiskt sett tillkommit. Härigenom bilda de en stigande serie 
från den mildaste till den strängaste ansvarsformen; ur serien bryta 
sig blott vissa former av fullt strikt ansvar enligt järnvägsskade- 
lagen.

A. Sjöfart.

De personkategorier, vilka komma i fråga såsom ansvarssubjekt 
vid sjöfartsskador, svara samtliga för egen culpa. Därutöver upp
visar emellertid sjörätten beträffande redaren även en strikt ansvars- 
regel, vilken återfinnes i sjölagens 8 § och i stort sett kan sägas vara 
utformad såsom ett ansvar för underordnads culpa oberoende av 
egen culpa. Denna konstruktion har, såsom framgått av den histo
riska översikten, hävd i sjörätten och förekommer fortfarande så 
gott som genomgående i de moderna sjörättsliga systemen. Principen 
om redarens ansvar för underlydandes culpa gäller såväl inom som 
utom kontraktsförhållande; här är det dock blott i sistnämnda av
seende, som regeln intresserar.

I det följande skola rekvisiten för detta utöver culparegeln skärpta 
ansvar granskas närmare. Därvid inriktas framställningen till en 
början på kollisionsskadorna (a), varefter övriga fall av utomobliga- 
torisk skadegörelse behandlas (b). Slutligen upptas problemet om 
culpaformerna i sjöfarten till särskild behandling (c).
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a) Kollisionsskador.

Den för dessa skadefall tillämpliga ansvarsregeln framgår ur en 
sammanställning av sjölagen 8 § med 8 kap. Förutsättningarna för 
redarens ansvar äro, att fartyg (I) genom sammanstötning (II) ska
dar annat fartyg eller därå ombordvarande gods eller personer (III) 
på ett sådant sätt, att adekvat kausalitet föreligger mellan samman
stötningen och skadan (IV), varvid sammanstötningen skall ha 
uppkommit genom att någon av vissa personkategorier, för vilka 
redaren svarar (V), gjort sig skyldig till fel eller försummelse i 
tjänsten (VI). I den händelse vållande föreligger på båda sidor, 
modifieras ansvarsregeln på visst sätt (VII). Vid kollision mellan 
flera än två fartyg tillämpas samma ansvarsregel, kompletterad med 
den allmänna skadeståndslärans principer för subjektsflerhet på 
skadegörarsidan (VIII).

I. Utländska sjölagar uppta ej sällan en legaldefinition av be
greppet fartyg.1 Den svenska sjörättslagstiftningen har däremot icke 
närmare utformat detta begrepp. De fall, där särskilda bestäm
ningar tillagts fartygsbegreppet2, sakna räckvidd utöver med veder
börande stadgande avsett område. Det har sålunda överlåtits åt 
praxis att närmare utforma fartygsbegreppet, vilket givetvis måste 
ske under hänsynstagande till de olika funktioner detta begrepp 
skall fylla vid olika regelkomplex. Ett enhetligt fartygsbegrepp låter 
sig därför icke uppställas.3

1 Se t. ex. Code de commerce art. 190 och Merchant Shipping Act 1894 sec
tion 742.

2 Sjölagen 2 §, lagen 10 maj 1901 om inteckning i fartyg 1 §, KF 20 maj 1927 
angående fartygs byggnad och utrustning 1 § etc.

3 Jfr t. ex. Knoph s. 28.
4 Jfr t. ex. Ripert nr 3 07, Platou s. 474 och Is. 53, M0ller s. 1 f. samt ur 

äldre svensk sjörättsdoktrin Hambro s. 9 och Dahlström s. 1. Annan mening

Avsaknaden av begränsande rekvisit för begreppet fartyg tyder 
på att detta vid tillämpning av sjölagens sammanstötningsregler bör 
ges vidsträcktast möjliga tolkning, och häremot synas några ända- 
målshänsyn av vikt knappast kunna anföras. Sammanfattningsvis 
torde därför kunna sägas, att man här såsom fartyg bör betrakta 
varje anordning för person- och/eller godsbefordran på vatten.

Bortsett från att leksaks- och modellbåtar sorterats ut, ligger häri, 
att någon storleksbegränsning icke kan uppställas.4 Ej heller kräves,
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att fartyget skall ha egna framdrivningsanordningar; även en pråm 
är sålunda att anse såsom fartyg, se t. ex. NJA 1904 s. 372 (till 
pråm ombyggd lastångare) och 1932 A 138 =ND 1932 s. 181 
(läktare och pråm). Däremot måste anordningen vara avsedd för 
eller åtminstone kunna användas till befordran och ej blott till an
nat arbete. En på pontoner anbragt lyftkran kan sålunda -— för att 
ta ett exempel — icke hänföras till kategorien fartyg.* * * * 5 Däremot 
torde s. k. mudderfartyg böra anses såsom fartyg (jfr NJA 1932 
B 640 och 193 5 A 152 = ND 193 5 s. 261).

Ihrfors, Det svenska sjöpanträttssystemet i kritisk belysning (1926) s. 86. Jfr
uttalanden hos Knoph s. 29 och 3 02. I tysk sjörättsdoktrin fordras vanligen,
att ett fartyg skall vara av en icke helt obetydlig storlek, se t. ex. Schafs s. 7. — 
En annan fråga är, huruvida även reglerna om ansvarsbegränsning skola tillämpas.
Som Keæstad framhåller s. 142 kan så knappast antas vara fallet i fråga om en
roddbåt e. d. Problemet är dock föga praktiskt.

6 Jfr ang. engelsk rätt Marsden s. 168 (förutsättningarna för ansvarsbegräns
ning vid fartygskollision) samt tysk rätt Schaps s. 7.

8 Jfr Marsden s. 96 f., Ripert nr 305, Schaps s. 8 och 680 samt Wüsten
dörfer s. 80. I linje härmed ligger, att redare enligt svensk rätt i allmänhet icke 
torde vara skyldig att avlägsna vrak. Se därom Schmidt s. 32 f. Om en motsatt 
ståndpunkt i medeltida svensk rätt, se ovan s. 12 not 3. Eftersom redaransvaret, 
schematiskt uttryckt, begränsats till fartygets på visst sätt uträknade värde efter 
olyckshändelsen, torde ett redaransvar för skada av omkringdrivande vrak ej kunna 
få mera vittgående praktisk betydelse.

7 Se exempelvis Ripert nr 3 05, Schaps s. 8 och 681, Wüstendörfer s. 79 i. f. 
samt i nordisk doktrin R. Beckman, Sjörätt s. 20 f. Jfr Robinson s. 44.

Vidare torde krävas, att fartyget är eller på kort tid kan bli nå
gorlunda användbart för sitt ändamål (navigationsdugligt etc.). Re
daren torde sålunda icke bli ansvarig för skada av omkringdrivande 
vrak annat än om han själv gjort sig skyldig till vårdslöshet.6 Där
emot kan man ej fordra, att fartyget skall vara fullt utrustat, men 
kan å andra sidan knappast godta ett under byggnad varande fartyg 
såsom fartyg i sjöskadereglernas mening. Den för sammanstötnings- 
reglernas tillämplighet avgörande tidpunkten brukar i den sjörätts
liga doktrinen förläggas till stapelavlöpningen.7 I överensstämmelse 
härmed har HD förklarat sjölagens 8 kap. tillämpligt vid kollision 
mellan ett fartyg och ett stapelavlöpande nybygge, varvid veder
börande verkstadsbolag gjordes ansvarigt för verkstadsledningens 
culpa på liknande sätt som motsidans rederi svarade för befälhava
rens culpa enligt sjölagen 8 § (NJA 1941 s. 32).

I främmande rätt undantas ofta staten tillhöriga fartyg från
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sjöskadereglernas tillämpningsområde vad beträffar statens ansvar för 
befälhavares och besättnings vårdslöshet.8 Svensk rätt har emellertid 
icke följt denna linje utan tvärtom likställt kronan med privata 
redare. Sålunda kommer den här behandlade ansvarsregeln till an
vändning även vid kollision mellan krigsfartyg inbördes (NJA 1918 
s. 579) samt mellan krigsfartyg och civila fartyg (NJA 1948 s. 452, 
748) .9 Av sistnämnda rättsfall framgår vidare, att de bl. a. till denna 
ansvarsregel knutna reglerna om ansvarsbegränsning även finna till- 
lämpning på kronans »redaransvar».

II. Vidare kräves, att skadan skall ha uppkommit till följd av 
sammanstötning mellan fartyg. Med termen sammanstötning* 1 i 
egentlig mening förstås, att fartyg — av vilka det ena väl kan vara 
helt stillaliggande — på onormalt sätt komma i direkt beröring med 
varandra eller åtminstone varandras tillbehör.2 Ett krav på sådan 
direkt fysisk kontakt upprätthålles ej sällan i utländsk rätt, och 
vad nordisk rätt beträffar har termen sammanstötning i vissa för- 
säkringspoliser givits en motsvarande restriktiv tolkning (se t. ex. 
NJA 1921 s. 559 och det i SvJT 1927 Rf s. 87 refererade danska 
rättsfallet). I sjölagen har emellertid införts ett mot Brysselkonven- 
tionen art. 13 svarande stadgande, enligt vilket med sammanstöt
ning likställes det fall, att »i följd av fartygs manövrering eller 
eljest skada av ett fartyg förorsakas å annat fartyg eller därå 
varande personer eller gods, utan att sammanstötning emellan far
tygen äger rum» (223 a §). Sammanstötningsreglerna få tydligen i 
detta avseende en utomordentligt vidsträckt omfattning och skola 
alltså tillämpas även i det fall, att ett fartyg genom en felaktig 
manöver tvingar ett annat fartyg upp på grund, på ett drivande 
vrak eller på en kaj.3

8 Se t. ex. beträffande engelsk rätt Marsden s. 103. Samma ståndpunkt Bryssel - 
konventionen art. 11. Se vidare Möller s. 6—8.

9 Jfr NT 1866 s. 598, NJA 1930 A 95 = ND 1930 s. 22, NJA 1939 A 325 = 
ND 1939 s. 445 och NJA 1946 B 1039 = FFR 1946 s. 225 = ND 1946 s. 217. 
Se i ämnet närmare Wikander i Festskrift till Ekeberg s. 571 ff. Samma stånd
punkt intar exempelvis tysk rätt, se Schals s. 683.

1 Med i stort sett samma betydelse begagnas uttrycken ombordläggning, påseg- 
ling, översegling och kollision.

2 Jfr t. ex. MpLLER s. 2 f., Danjon nr 133 0.
3 NJA II 1913 s. 202. Jfr t. ex. NJA 1934 A 109 = ND 1934 s. 70 (bogser- 

båt indrogs i större fartygs sugvatten, förlorade styrförmågan och kolliderade),
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III. Sammanstötningsreglernas tillämplighetsområde är ytterligare 
inskränkt till det fall, att skada uppkommit på sammanstötande far
tyg eller därå ombordvarande gods eller personer. Reglerna om ska
degörelse, vilken drabbar annan person eller sak än nu sagts, skola 
behandlas närmare i det följande (b).

IV. Inom angivna område skall principiellt all av sammanstöt
ningen beroende och enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler er- 
sättningsbar skada och förlust ersättas. Man har därför, här som 
eljest inom skadeståndsrätten, behov av att ytterligare begränsa de 
ersättningsbara skadeeffekterna. En sådan begränsning ligger också i 
kravet, att det skall föreligga adekvat kausalitet mellan samman
stötningen och skadan (jfr lagens uttryck: »Stöta fartyg samman 
med varandra, så att därav uppstår skada...»). Ur rättsfallsma- 
terialet kan icke utläsas någon tendens att använda andra än inom 
skadeståndsrätten gängse adekvansregler.

I allmänhet ger tillämpningen av dessa regler upphov till färre 
svårigheter vid fartygssammanstötningar än genomsnittligen inom 
skadeståndsrätten, vilket säkerligen sammanhänger med kollisions- 
skadornas »handgripliga» karaktär. Det sagda gäller åtminstone så
dan skadegörelse, som uppkommer i omedelbart samband med själva 
kollisionen, t. ex. en uppriven fartygssida, skador på last av genom 
läcka inströmmande vatten etc. Ej heller bruka några större svårig
heter uppstå vid efterlevandes skadeståndsanspråk i anledning av att 
en person drunknat vid fartygssammanstötning (NJA 1897 s. 495, 
jfr 193 5 s. 250).

Tveksamma gränsdragningsproblem möta först då det gäller rena 
följdskador. Att i en enkel och rättvisande formel sammanfatta, 
var domstolarna i sådana fall äro benägna att dra gränsen, synes vara 
omöjligt (se ur praxis NJA 1880 s. 430 och 1932 s. 275). Ett exem
pel på ersättningsbar följdskada erbjuder rättsfallet NJA 1945 s. 
440 II. På grund av sammanstötning skadades och sjönk en segel
jakt på så grunt vatten, att den oskadade masten nådde upp till 
vattenytan. Påföljande dag skadades emellertid masten av ett tim-

NJA 1939 A 323 = ND 1939 s. 443 och ND 1946 s. 143 D. Samma ståndpunkt 
intog engelsk rätt redan före konventionen, se Marsden s. 3 3 f. — I konventionen 
motsvaras orden »eller eljest» av »par inobservation des règlements». HGB § 73 8 
håller sig mera troget till konventionstexten än den svenska sjölagen. En utförlig 
framställning av nu avsedda grupp av sammanstötningsskador ger Schaps s. 778 ff.
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mersläp, som bogserades förbi platsen. Med hänsyn till att segel
båten icke hunnit bärgas och det samband skadan på masten sålunda 
hade med olyckan i övrigt, ansågs den förste skadegöraren skyldig 
att ersätta även den senare skadan.

V. Den här behandlade ansvarsregeln är, såsom förut påpekats, 
uppbyggd enligt schemat ansvar för underordnads handlande. En 
viktig uppgift är därför att fixera de persongrupper, för vilkas 
handlande redaren ansvarar. Dessa finnas angivna i sjölagen 8 §.

1. Redaren svarar till en början för befälhavare och besättnings
män. Att urskilja dessa persongrupper vållar inga svårigheter, eme
dan man kan gå direkt på det lättillämpade kriteriet, att veder
börande skall ha anställts för att mera stadigvarande fylla någon 
funktion ombord. Till besättningen räknas ej blott personer, som 
ha däckstjänst eller på annat sätt delta i själva transportverksam
heten, utan även exempelvis mässuppassare, skeppsläkare m. fl. En 
annan sak är, att dessa personer vanligtvis icke äro agerande vid en 
fartygssammanstötning och att de i motsatt fall regelmässigt komma 
att handla utanför tjänsten.  Att märka är ytterligare, att befäl
havares eller besättningsmans anställning ingalunda behöver ha skett 
genom redaren, se sjölagen 30 § samt sjömanslagen 9 och 46 §§.

4

2. Vidare svarar redaren för lots.

4 Jfr M0LLER s. 162 och nedan s. 178. Klæstad s. 97 vill föra sistnämnda grup
per av anställda icke till besättningen utan till den nedan i texten under 3 om
talade kategorien. Detta stämmer dock icke med vedertagen svensk terminologi, 
enligt vilken till besättningen hänföras »samtliga å fartyget anställda personer» 
med undantag för befälhavaren, se AlsÉn, Sjömanslagen (2. uppl. 1931) s. 32. Hur 
man i detta avseende drar gränsen saknar dock praktisk betydelse för ansvarsregelns 
tillämpning.

5 Om lotspliktens historiska utveckling, se Gihl, SOU 1930: 6 s. 210 ff. samt 
den i rättsfallet NJA 1937 s. 629 intagna historiska översikten (s. 63 0 f.).

Såvitt angår sådan lots, som redaren eller befälhavaren frivilligt 
anlitat, har detta ansvar icke föranlett någon diskussion. Det har 
nämligen ansetts fullt naturligt att redaren ansvarar för personer, 
som enligt hans eller befälhavarens uppdrag utföra arbete ombord 
(jfr ur praxis NJA 193 5 A 152 = ND 1935 s. 261 ).

Annorlunda ställer det sig med motsvarande ansvar för tvångslots. 
Ända sedan 1600-talet har svensk rätt ålagt fartygs befälhavare att 
i allt större utsträckning anlita av det allmänna anställda lotsar vid 
begagnande av vissa farleder.5 Sådan tvångslots äger redare eller
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befälhavare alltså icke avvisa. Just på grund härav har man i ut
ländsk rätt ibland befriat redaren från ansvar för tvångslots.6 Van
ligen ålägger man dock redaren att svara även för tvångslots, vilken 
sålunda i detta avseende blir likställd med frivilligt anlitad lots. 
Denna ståndpunkt intar även Brysselkonventionen art. 5. Vad 
svensk rätt beträffar föreslogs införande av redaransvar för tvångs
lots i 1887 års sjölagsbetänkande, som i denna del emellertid aldrig 
kom att upphöjas till lag.7 Redan tidigare hävdades dock i svensk 
sjörättsdoktrin med stöd av då gällande lotsförordning, att anli
tande av lots icke innebure, att fartygsbefälhavaren vore helt be
friad från ansvar utan att denne fortfarande svarade, även civil- 
rättsligt, för fartygets riktiga manövrering i enlighet med lotsens 
råd och anvisningar (lotsen fungerade som ett »talande sjökort»).8 
Genom denna tolkning nådde man fram till en regel, som i vissa fall 
praktiskt taget kan verka som ett låt vara rudimentärt redaransvar 
för tvångslots. För av tvångslots ensam förorsakat fel kunde man 
emellertid icke pålägga redaren ansvar9, vilket betraktades såsom 
en inkonsekvens, stridande emot redaransvarets tydliga utformning 
som ett företagaransvar.1 Först genom en lagändring 1928, vilken 
trädde i kraft tio år senare, ändrades sjölagens 8 § till att omfatta 
även ansvar för tvångslots.2 På denna punkt avviker sålunda den

6 Så t. ex. i tysk rätt, se HGB § 737 och därtill Scraps s. 762 ff. Likaså äldre 
engelsk rätt, Marsden s. 225 f. Engelsk rätt torde f. ö. på denna punkt ha utgjort 
förebild för den tyska rätten, se Haekel i ZfHR 52 (1902) s. 181. Amerikansk 
rätt intar ett slags mellanståndpunkt, se Robinson s. 704 ff. och Marsden s. 229.

’ Se därom ovan s. 22.
8 Hambro s. 304, jfr Dahlström s. 391, bet. 1887 motiv s. 161, Kreüger i 

NT 1881 s. 390 och RR i NJA 1874 s. 446 ävensom NJA 1903 A 48 = ND 1903 
s. 76 och NJA 1917 B 241 = ND 1917 s. 177. Se numera KF 4 juni 1937 angå
ende lotsverket (lotsförordning) 16 §. Kritisk mot denna tankegång ställer sig 
M0LLER s. 168, 171. Nämnda argument för redarens lotsansvar möter ofta i ut
ländsk doktrin, se t. ex. Haekel, a. a. s. 187 samt Thiébaut, s. 178 ff., där även 
ett tillspetsat yttrande i frågan av DE Courcy cit. (s. 181): »Quand le général 
Bonaparte franchissait le Saint-Bernard, il avait un guide. Je demande si c’était le 
guide où le général qui commandait l’armée!» — Annorlunda vid anlitande av s. k. 
egentlig tvångslots, till vilken befälet överlämnas, se t. ex. M0LLER s. 167.

° Jfr M0ller s. 169.
1 Köersner i TfR 1919 s. 65 f., jfr bet. 1887 motiv s. 161 f. samt NJA II 1936 

s. 192, 193.
2 Se ovan s. 22. Ang. redaransvar för s. k. marinlots vid färd på kanalredden i 

Kielfjorden, se NJA 1947 s. 63 8, samt för kanallots i enlighet med vederbörande 
kanals ordningsföreskrifter, se NJA 1903 A 194 — ND 1903 s. 233. Jfr hovrätts-
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nuvarande ansvarsregeln från det klassiska mönstret: ansvar för 
underordnad.

I detta sammanhang bör anmärkas, att redarens ansvar för tvångs- 
lots ingalunda motsvaras av ett kronans ansvar för sådana lotsar. 
Tvärtom har i rättstillämpningen fastslagits, att kronan icke står 
ansvar för av kronolots vårdslöst förorsakad grundstötning (NJA 
1937 s. 629).* * 3 Ej heller har stad ansetts ersättningsskyldig för av 
hamnlots culpöst orsakad skada (NJA 1941 s. 32).4 * 6 Däremot sva
rar lots personligen för culpöst orsakad skada enligt allmänna skade
ståndsregler.0

avgörandet ND 1949 s. 52 5 (kronan ansågs vara närmast att svara för försum
melse av kronolots, varigenom fartyg vållat skada på svensk minering).

3 Jfr R. Beckman i FJFT 1950 s. 263 ff. Här må till jämförelse erinras om 
rättsfallet NJA 1945 s. 682 (skada på av kronan chartrat civilt fartyg till följd 
av felaktiga kursanvisningar av furir). — En annan sak är, att kronan ansvarar för 
felaktig utprickning av farled, se nedan s. 327 not 5.

4 Däremot torde stad kunna bli ansvarig för hamnkaptens culpa, enär en så
dan funktionär synes vara att uppfatta såsom driftsledning (jfr ovan s. 156). Lik
nande ståndpunkt intar engelsk rätt, se Marsden s. 100 f.

6 Se om fördelning av ansvar mellan befälhavare och lots särskilt R. Beckman 
i ND 1946 s. 81 ff. samt om lotsars personliga ansvar ur praxis NJA 1952 B 640 
och 1934 B 1169.

a M0LLER s. 163. Annan mening beträffande utomkontraktuella skador av till
fälliga arbetare överhuvud hävdas av Jantzen s. 13—16, som därvid stöder sig på 
en ytterst restriktiv tolkning av uttrycket »i fartygets tjänst».

7 Jfr bet. 18 87 motiv s. 16 och Wikander, 1928 års lagstiftning om redare
ansvar och sjöpanträtt (1929) s. 27 samt i utländsk doktrin t. ex. Wüstendörfer, 
Seehandelsrecht s. 174.

8 A. bet. s. 34. Om förhållandet mellan felaktig stuvning och sjöovärdighet, se 
t. ex. Myrdahl i Arkiv for sj0rett 1 (1951—52) s. 33 ff.

3. Redaren svarar ytterligare för en grupp personer, nämligen 
sådana, som utan att tillhöra besättningen på grund av redares eller 
befälhavares uppdrag utföra arbete i fartygets tjänst. Det blir här 
fråga om arbeten av mera tillfällig karaktär. Till de kategorier, 
som omfattas av lagens formulering, höra tydligen hantverkare, som 
utföra utrustnings- och reparationsarbeten ombord.8 Vidare omfat
tar ansvaret stuvare, som av redare eller befälhavare anlitats för last
nings- eller lossningsarbeten, men däremot icke av avlastare eller där
med jämställda anlitade stuvare7 — en annan sak är, att det alltid ålig
ger befälhavaren att förhindra olämplig stuvning och att befälhava
ren därför kan bli ansvarig och ådra redaren ansvar för skada genom 
av sådan stuvning orsakad sjöovärdighet e. d.8 Utanför kretsen av
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personer, för vilka redaren blir ansvarig, falla passagerare utom i 
det mera ovanliga fall, att redare eller befälhavare åt dem uppdragit 
att utföra visst arbete i fartygets tjänst.

Särskilda svårigheter har ansvarsförhållandet till tredje man vid 
bogsering vållat.9 Detta spörsmål har vanligen icke reglerats i de 
nationella lagstiftningarna, och Brysselkonventionen har ej heller 
tagit ställning till detsamma. Fältet har sålunda lämnats fritt för 
diskussioner, vilka varit desto mera livliga, som de faktiska förhål
landena i dessa skadesituationer kunna uppträda i ett mycket stort 
antal kombinationer och därvid medge, att betraktaren lägger hu
vudvikten vid än det ena och än det andra momentet.

Till en början måste man frånskilja de klara fall, om vilka allmän 
enighet i stort sett råder, nämligen dels det fall, att både bogseraren 
och det bogserade fartyget framförts oklanderligt, och dels det fall, 
att båda fartygen framförts vårdslöst. Här fordra de vanliga reg
lerna om fartygssammanstötning ingen påbyggnad eller modifika
tion; beträffande det senare fallet behöver blott anmärkas, att båda 
fartygens redare i enlighet med allmänna skadeståndsrättsliga reg
ler svara solidariskt. Tveksamma fall äro däremot de, där blott det 
ena av de båda fartygen — antingen bogseraren eller det bogserade 
fartyget — framförts vårdslöst.

Vid diskussionen angående sistnämnda fall har man i utländsk 
sjörättslitteratur genomgående lagt till grund något av följande tre 
betraktelsesätt:

(a) De båda fartygen behandlas såsom en enhet gentemot skade
lidande tredje man.

(b) De båda fartygen behandlas såsom två självständiga fartyg.      ******1
(c) Man intar en mellanståndpunkt och låter än den ena och än 

den andra principen bli avgörande.

° I fråga om kollision inbördes mellan bogseraren och det bogserade fartyget rå
der däremot i stort sett enighet om att vanliga regler om fartygssammanstötning
skola tillämpas, i den mån icke bogseringsavtalet föranleder till annat. Jfr NJA
1909 s. 81, SvJT 1916 s. 401, NJA 1918 A 601 = ND 1918 s. 181 och NJA 1919
A 413. Ang. friskrivningsklausuler i bogseringsavtal, se R. Nilsson i ND 1937
s. 61 S., 142 flf.

1 I nordisk sjörättslig litteratur har denna princip hävdats konsekvent av 
Jantzen s. 17 ff.

I valet mellan dessa möjligheter betjänar man sig av olikartade 
argument. Ibland grundar man redarens ansvar för bogserarens fel
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därpå, att den sistnämnda på uppdrag av det bogserade fartygets 
redare eller befälhavare utför arbete i detta fartygs tjänst enligt 
sjölagen 8 § eller motsvarande utländska rättsregler. Eller också 
låter man den faktiska befälsutövningen bli avgörande.2 Andra söka 
lösa problemet genom en teoretisk bestämning av den särskilda kon- 
traktstyp, som bogseringsavtalet anses utgöra.3 Äter andra anse, att 
ansvarsförhållandet måste vara beroende av varje särskilt bogserings- 
avtals innehåll, fartygens inbördes maskinstyrka och styrbarhet etc., 
varför problemet icke kan lösas med hjälp av en eller flera generella 
formler.4

2 Se ang. varianter av dessa båda argumentationsmetoder framställningen hos 
M0IXER s. 176 ff. och som exempel på den sistnämnda argumentationen Klæstad 
s. 111.

8 Så Lyon-Caen nr 1015 bis.
4 Så Danjon nr 13 52 bis.

Bet. 1887 motiv s. 160.
8 Jfr Köersner i TfR 1919 s. 67. Se ur äldre svensk praxis NJA 1905 A 228 — 

ND 1905 s. 285 och NJA 1909 A 592 = ND 1909 s. 517. För den omfattande 
nordiska Judikaturen i ämnet, se ND:s huvudregister och årsregister, slagordet 
»Slepningsforhold». Jfr Lundstedt, Strikt ansvar II: 1 s. 472 fl. Ang. det fall, 
att det bogserade fartyget och bogseraren tillhöra samma redare, se NJA 1919 
s. 362.

1 den svenska sjölagens motiv framhålles, att det bogserade far
tyget i allmänhet torde vara att betrakta såsom huvudfartyg, till 
vilket det främmande fartyget i första hand har att hålla sig, samt 
att besättningen på bogserångaren är att anse såsom för tillfället hö
rande till det bogserade fartyget, vilket emellertid har regressrätt i 
förhållande till bogseraren. Samtidigt påpekas dock, att så många 
kombinationer kunna uppstå, att de ej låta hänföra sig under en 
allmän regel. Inträffade skadesituationer måste därför efter sam- 
manstötningsreglernas grunder bedömas med hänsyn till omständig
heterna i varje särskilt fall.0

Praxis synes i stort sett ha anknutit till dessa motivuttalanden 
men kan knappast sägas ha uppnått erforderlig stadga.0 I NJA 1922 
s. 154 fastslogs, att ägaren till ett bogserat fartyg, vilket på grund 
av fel vid bogseringen sammanstött med och skadat ett annat far
tyg, »jämlikt grunderna för 8 § sjölagen» är ansvarig för bogsera- 
rens fel. Härvid lade man liksom i äldre rättspraxis (se t. ex. NJA 
1897 A 229) betydande vikt vid att det bogserade fartygets befäl
havare haft kommandot över båda fartygens manövrering. Denna
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princip synes emellertid föga lämplig7, och den förefaller också i 
viss utsträckning ha blivit uppgiven på senare tid genom avgörandet 
NJA 193 8 s. 606. Däri ansågs nämligen redaren för ett bogserat 
fartyg vid sammanstötning mellan detta och ett tredje fartyg ge
nom fel på bogserarens och det tredje fartygets sida skyldig att 
själv bära den del av skadan, som motsvarade bogserarens fel, trots 
att det bogserade fartyget icke förts felaktigt och trots att befäl
havaren på det bogserade fartyget ej haft kommandot vid bogse
rarens manövrering. I domsmotiveringen framhölls emellertid sär
skilt, att så skulle vara regel »i förevarande fall, där fråga är om 
skada å det bogserade fartyget självt». Beträffande det motsatta 
fallet att tredje mans fartyg skadats har man sålunda icke uttalat 
sig. Avgörandet visar i varje fall, att det bogserade fartyget vid 
skaderegleringen får lida för bogserarens fel, att man m. a. o. till- 
lämpar en identifikationsregel.

VI. Härmed har man avgränsat de personkategorier, för vilka 
redaren ansvarar. Emellertid svarar han ingalunda för alla hand
lingar av nämnda personer utan blott för av dem begångna fel eller 
försummelser (1) i tjänsten (2).

1. I engelsk rätt synes redaren vanligen ej ansvara för underly- 
dandes uppsåtliga skadegörelse.8 I åtskilliga utländska rättssystem är 
principen däremot, att ansvaret för underordnads culpa även inne
fattar ansvar för dolösa skadegörande handlingar.0 Motiven till den 
svenska sjölagen synas ha utgått från en härmed överensstämmande 
tolkning* 1 och i varje fall måste det sägas vara en obestridd mening, 
att culpa här omfattar även dolus2.

7 Jfr M0ller s. 183 ff., Sindballe s. 184 f. och Schmidt s. 36.
8 Marsden s. 74, jfr s. 71 i. f.
8 Se t. ex. ang. det tyska redaransvaret Schaps s. 691.
1 Bet. 1887 motiv s. 16 (exemplet med slagsmålet). Jfr Afzelius i TfR 1893 

s. 465, Platou s. 83 f. och Is. 125 f. samt Hellström i FJFT 1925 s. 317.
2 Se senast Schmidt s. 3 6.
3 Köersner i TfR 1919 s. 70 f. Jfr t. ex. Hammarskjöld ib. 1903 s. 274—76, 

Klæstad s. 119 f. och R. Beckman, Sjörätt s. 266 samt beträffande tysk rätt

Redarens ansvar för sina underlydande anses i princip innebära, 
att samtliga förutsättningar för talan om skadestånd enligt culpa- 
regeln gentemot befälhavaren eller någon besättningsman måste före
ligga, alltså bl. a. bevisad culpa (jfr sjölagen 221 §) ; i annat fall 
är redaransvar uteslutet.3 Men denna sats gäller i högsta grad blott
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»i princip». Det anses nämligen fullt klart, att den skadelidande 
ingalunda behöver visa, vem som handlat culpöst, utan blott att 
skada uppkommit genom ett ombord på fartyget begånget fel, t. ex. 
en felaktig manöver.* * 4 Häri ligger en god del av den upprätthållna 
ansvarsregelns effektivitet och processekonomiska värde. Man skulle 
rent av kunna våga påståendet, att regeln utan detta arbetssätt icke 
vore funktionsduglig. Man har sålunda uppställt en presumtion, 
att felmanövrer o. d. alltid förorsakas genom någon ombordvarande 
funktionärs culpösa handling, och går därför icke närmare in på 
frågan, vem den skyldige är och huruvida denne skulle kunna 
ådömas ansvar enligt culparegeln. Det står dock redaren fritt att 
själv föra motbevisning om att ingen av if rågakommande personer 
gjort sig skyldig till vårdslöshet och därmed befria sig från ansvar 
— en bevisning, som naturligen är praktiskt taget omöjlig att föra 
med framgång. Det synes alltså missvisande att här tala om bevisad 
culpa, om man ej samtidigt framhäver den nu antydda skärpningen 
av rekvisitet utöver culparegelns motsvarande rekvisit i dess tradi
tionella utformning. Ytterligare bör uppmärksammas, att domsto
larna närmast av psykologiska skäl kunna vara mindre benägna att 
ådöma den underlydande culpaansvar än att i samma situation låta 
den underlydandes handlingssätt ådra redaren ansvar.

Wüstendörfer s. 523. Annan uppfattning Löfgren, Några utvecklingslinjer inom
den moderna sjörätten (1914) s. 21 f.

4 Bet. 1887 motiv s. 16 f. Detsamma antas vanligen gälla i utländska sjörätts
system, se t. ex. Möller s. 153, Schafs s. 689 f. och Wüstendörfer s. 521 f. 
Annan mening möjligen Lyon-Caen nr 1007.

5 Jfr Schmidt s. 3 5.
12 — S16884 K. Grönfors

2. Beträffande kravet, att den culpösa handlingen skall ha före
tagits i tjänsten, gäller i bevishänseende detsamma som beträffande 
culparekvisitet. Man presumerar alltid, att ovarsamheten begåtts i 
tjänsten, och det blir sedan redarens sak att bevisa motsatsen.

Sådan bevisning torde ej sällan vara lättare att förebringa än 
exculpationsbevisning. Om vårdslösheten är att tillskriva viss åtgärd 
från befälhavarens sida, kan redaren sålunda befria sig från ansvar 
genom att visa, att befälhavaren icke fört befälet vid ifrågavarande 
tillfälle och därför ej heller vidtagit ifrågavarande åtgärd i tjänsten 
(jfr NJA 19)5 A 108 och kontraktsfallet NJA 1938 s. 575).5

Såsom exempel på en annan situation, där redaren likaledes skulle 
kunna undgå ansvar, har anförts, att fartygsläkaren genom vårds-
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löshet råkar skada maskintelegrafen och därigenom vållar samman
stötning.® Att i sådant fall den skadegörande handlingen ej kan 
anses företagen i tjänsten förefaller självklart, emedan vederbö
rande funktionär måste anses ha handlat helt utanför sitt tjänste
område. Svårbedömda fall kunna däremot uppstå, då en funktionär 
ingriper på ett närliggande område. Med nutida specialisering torde 
man i sådana fall tydligen böra vara försiktig med att anse hand
lingen icke företagen i tjänsten blott därför, att den ej direkt faller 
in under vederbör andes vanliga tjänsteåligganden. Med en motsatt, 
restriktiv tolkning av rekvisitet skulle nämligen redaren bli befriad 
från ansvar i situationer, där han enligt till grund för sjölagen lig
gande rättspolitiska värderingar i stället bör vara ansvarig.

VII. Kollisionsskadefallen kunna med hänsyn till den nu beskrivna 
ansvarsregelns användning indelas i tre huvudgrupper:

(a) Båda fartygen ha förts oklanderligt.
(b) Blott det ena fartyget har förts culpöst.
(c) Båda fartygen ha förts culpöst.
Det första fallet vållar inga svårigheter, enär enligt ansvarsregeln 

ingen ersättningsskyldighet inträder. I sjölagen 221 § nämnes — 
efter mönster av Brysselkonventionen —• bland casus-fallen särskilt 
den situationen, att det ej kan utredas, att skadan orsakats av vål
lande på endera sidan. Förklaringen till detta för modernt betrak
telsesätt överflödiga förtydligande är att söka i historiska skäl. I 
äldre sjörättsliga system uttogs nämligen denna grupp av casus- 
fall ofta till särskild behandling, i det att man närmast med stöd av 
principen om gemensamt haveri fördelade den sammanlagda skadan 
lika mellan båda sidorna.* * 7

° Schaps s. 690. Se vidare exempelvis Klæstad s. 116 f., Wüstendörfer
s. 522 f. och Marsden s. 73 f.

7 Särskilt i fransk sjörätt hyllades läran om »1’abordage douteux», vars upp
hovsman var den berömde sjörättsspecialisten EmÉrigon, men den föranledde med 
tiden allt häftigare kritik. Se närmare t. ex. Thiébaut s. 3 6 f. och Danjon 
nr 1341 ff. Läran innebar uppenbarligen i jämförelse med nuvarande system en ut
vidgad ansvarighet men i jämförelse med exempelvis medeltida sjörätt, vilken i all
mänhet för samtliga casus-fall tillämpade den s. k. halveringsprincipen (ovan s. 18 
och passim), en mera inskränkt ansvarighet. I svensk rätt avskaffades halverings
principen så sent som genom 1864 års sjölag, se ovan s. 20.

Vid den andra gruppen av kollisionsskadefall inträder skadestånds
ansvar endast för det culpöst förda fartygets rederi i enlighet med
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det hittills sagda. Några svårigheter utöver tillämpningen av ansvars- 
regelns rekvisit uppkomma icke.

Annorlunda förhåller det sig med den tredje gruppen. När båda 
fartygen ha förts culpöst och ersättningsansvar därför inträder för 
vardera sidans redare, föranledas härav vissa modifikationer av an- 
svarsregeln. Denna situation förtjänar alltså ytterligare uppmärk
samhet. Därvid måste man skilja mellan skada på fartyg (1), på 
person (2) och på last (3). Slutligen uppkommer frågan, efter vilket 
beräkningssätt skadorna fördelas (4).

1. Skada på fartyg. Med anledning av Sveriges anslutning till 
Brysselkonventionen är fördelningsprincipen numera fullt genom
förd. I sjölagen säges, att de skyldiga skola delta i skadans ersättande 
»efter förhållandet mellan de å ömse sidor begångna felens beskaf
fenhet» samt att vardera parten, i den händelse omständigheterna 
ej ge stöd för någon viss fördelning, skall ersätta hälften av skadan 
(220 § andra st.). Culpans grovlek är sålunda den enda måttstocken 
för skadefördelningen. Motivet till motsvarande kortfattade för
delningsregel i sjölagens ursprungliga lydelse har angivits vara en 
strävan att omöjliggöra för domstolarna att vid jämkning av ersätt
ningsskyldigheten ta hänsyn till fartygens inbördes olika värden.  
Emellertid torde det vara nödvändigt att komplettera sjölagens för- 
delningsbestämmelse med vissa av den allmänna skadeståndslärans 
regler om medverkan.  En sådan komplettering synes leda till föl
jande resultat: Kan det — vilket dock sällan inträffar — beträf
fande viss del av skadan utredas, att den orsakats blott av det ena 
fartyget, bör detta ensamt bära ansvaret för denna del av skadan. 
I den händelse uppsåt föreligger på ena sidan men blott vårdslöshet 
på den andra, skall den förstnämnda sidan ensam bära ersättnings
ansvaret. Föreligger uppsåt på båda sidor, skall skadan däremot för
delas lika mellan fartygen.

8

9

2. Skada på person. Båda redarna äro solidariskt ansvariga för 
skadan men ha regressrätt mot varandra för den del av utgivet er-

8 Bet. 18 87 motiv s. 159. Ang. denna äldre fördelningsregel, se ovan s. 21 f. 
Förenta staterna, som icke anslutit sig till Brysselkonventionen, tillämpar däremot 
halveringsprincipen. Se t. ex. Robinson s. 8 54 ff. Skillnaden mellan de praktiska 
resultaten torde emellertid icke bli så stor som ibland göres gällande, enär enligt 
vad erfarenheten visat domstolarna vid tillämpning av fördelningsprincipen oftast 
äro benägna att fixera skuldens storlek till J4—J4- Ytterst sällan förekommer 
jämkning till noll, se dock t. ex. NJA 1905 A 417 — ND 1905 s. 441.

° Jfr t. ex. R. Beckman, Sjörätt s. 263.
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sättningsbelopp, som överstiger vad som svarar mot det på vederbö- 
randes sida begångna felet (220 § tredje st. första p.). Denna anord
ning överensstämmer med vad som skulle följa redan av allmänna 
skadeståndsrättsliga regler. Vad beträffar förhållandet mellan å ena 
sidan passagerare och anställda samt å andra sidan den egne redaren 
är emellertid att märka, att den sistnämndes ansvar kan modifieras 
av befordringsavtalet resp, arbetsavtalet. Särskilt böra friskrivnings- 
klausuler gentemot passagerare uppmärksammas. Sådana klausuler 
torde dock icke böra anses inverka på bedömandet av den främ
mande redarens skadeståndsskyldighet.1

1 Se om nämnda friskrivningsklausuler och deras verkan särskilt Schmidt 
s. 129 f., 147—49. Jfr Hult, Civilrättsliga spörsmål (1939) s. 63 ff.

2 En motsvarande identifikationsregel genomfördes i 1864 års sjölag, se ovan 
s. 20 f. Annorlunda amerikansk rätt, vilket givit upphov till den s. k. »Both to 
blame»-klausulen i konossement. Se därom t. ex. Robinson s. 872 f., Gram, Frakt
avtaler og deres tolkning (1948) s. 92 f. och Appelqvist i NFT 1951 s. 35 ff.

3 Jfr Schmidt s. 146 f.

3. Skada på last. Här har man däremot frångått allmänna med- 
verkansregler och skapat en särordning. Redarna äro nämligen gent
emot lastägarna endast skyldiga att svara »var för sin del av ersätt
ningen» (220 § tredje st. andra p.). Man har m. a. o. utbytt det soli
dariska ansvaret mot ett proratariskt sådant. Stadgandet innebär 
vidare, att lastägarna få finna sig i att vid bedömningen av den 
främmande redarens skadeståndsskyldighet behandlas såsom ett med 
fartyget, dvs. som om de själva begått det fel, vilket tillskrives det 
egna fartyget. Man står här inför en av de viktigaste identifikations- 
reglerna i svensk skadeståndsrätt.  Det bör tillfogas, att lastägarnas 
ersättningskrav mot den egne redaren vanligen ha ännu mindre 
värde än passagerarnas motsvarande krav, detta på grund av den 
vidsträckta ansvarsfriheten för navigeringsfel och därmed jäm
ställda fel enligt friskrivningsklausuler i fraktavtalet eller konosse- 
mentslagen 4 § 2 mom. a.

2

3
4. Beräkningssättet vid ansvarsfördelningen. Den tekniska om

gången vid ansvarsfördelningen mellan två vårdslöst förda, i följd 
av sammanstötning skadade fartyg har varit föremål för livlig dis
kussion bland såväl teoretiker som praktiker. Därvid har man häv
dat endera av två metoder, vilka kunna föra till skilda verkningar 
för vederbörande intressenter, särskilt försäkringsgivarna. Antingen 
vill man slå samman skadorna på båda fartygen till en totalskada,
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varefter man med hjälp av den fastställda skuldfördelningen mellan 
fartygen (1/2—1/2, 2/3—1/3 etc.) räknar ut, hur stor del av 
totalskadan vartdera rederiet skall bära (enkelkravsläran, nettobe- 
räkningsregeln, single liability). Eller också särhåller man de båda 
rederiernas skadeståndskrav och bestämmer i konsekvens härmed 
vartdera rederiets ansvar till en så stor del av det motstående rede
riets skada, som svarar mot det erhållna bråktalet (dubbelkravs- 
läran, bruttoberäkningsregeln, cross liability). Valet mellan dessa 
två metoder kan givetvis icke bestämmas av den teoretiska konstruk
tion, som lägges till grund för kollisionsskadefallen, dvs. om det 
genom kollisionen skall anses uppstå en gemensam skadeståndsford- 
ran eller två inbördes självständiga och motstående skadeståndskrav.4 
Avgörande måste i stället vara en värderande bedömning av vilket 
tillvägagångssätt, som kan anses medföra de mest önskvärda verk
ningarna. En analys av de båda alternativen ur denna synpunkt 
har i nordisk rättslitteratur senast företagits av Brækhus.5 6

4 Framställningen hos Stang, Skade s. 268 S. går icke fri från kritik i detta
avseende.

6 Festskrift till Ussing s. 75 fif.
° A. a. s. 82.
’ Dubbelkravsläran omfattas av bl. a. Köersner i TfR 1919 s. 99 och, såvitt 

man kan bedöma av givna exempel på kollisionsuppgörelser, Schmidt s. 14S.

Det synes vara klart, att dubbelkravsläran kommer till använd
ning i alla de skandinaviska länderna såvitt angår de interna upp
görelserna mellan redare och försäkringsgivare.0 Vad svensk rätt be
träffar torde det vidare förhålla sig så, att dubbelkravsläran även i 
fråga om uppgörelsen mellan redarna förvärvat de största sympa
tierna.7 Redan i rättsfallet NJA 1902 s. 482 fastslogs med tillämp
ning av då gällande kompensationsregel, att när det ena fartyget 
ansågs i högre grad vållande än det andra, det förra skulle åläggas 
ersättningsskyldighet till viss del av den på det andra fartyget 
uppkomna skadan; man ville sålunda icke låta skadans totalbelopp 
fördelas på båda fartygen i förhållande till de på vardera sidan 
begångna felen. Den valda lösningen ligger i linje med dubbelkravs
läran. Denna synes också vara allmänt omfattad i senare praxis (se 
t. ex. NJA 1937 A 454, 1941 s. 32 och 1945 A7 = FFR 1945 s. 22). 
För denna ståndpunkt finnas utan tvivel goda skäl. Bl. a. uppnår 
man en ur synpunkten av rättssystemets enkelhet och följdriktig
het värdefull överensstämmelse med den allmänna skadeståndslä-
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rans vanligen använda beräkningsmetod vid fall av ömsesidig skade
görelse.* * 8 Brækhus kommer emellertid i fråga om fastställandet av 
det högsta belopp, intill vilket redarens ansvar är begränsat enligt 
sjölagen 10 kap., till slutsatsen, att skälen för enkelkravsläran möj
ligen väga tyngre än skälen för den motsatta metoden. Det är näm
ligen ingalunda uteslutet att i just nämnda avseende — beräkningen 
av ansvarsbegränsningen — lägga enkelkravsläran till grund, medan 
dubbelkravsläran kommer till användning i övrigt. Spörsmålet synes 
ännu icke ha fått en definitiv lösning i praxis.

8 Jfr t. ex. Karlgren s. 160, Ussing, Erstatningsret s. 193 f. och Bertelsen i
UfR 1950 B s. 41 i. f.

8 Se närmare Schmidt s. 145 med hänv.

Tveksamt kan vara, huruvida de motstående skadeståndskraven 
skola kvittas mot varandra till den del de täcka varandra. I rätts
praxis synes man vanligen verkställa kvittning och sålunda blott 
utdöma det överskjutande beloppet (se såsom exempel, förutom nyss
nämnda rättsfall, NJA 1933 s. 373). Emellertid förefalla flera skäl 
kunna — åtminstone i vissa situationer, exempelvis då sjöpanträtter 
riskera att bli undanträngda — anföras mot detta tillvägagångs
sätt.9

VIII. Framställningen har hittills utgått från att kollision in
träffat mellan två fartyg. Emellertid händer det, låt vara mera 
sällan, att sammanstötning uppkommer mellan flera än två fartyg. 
Dessa fall måste lösas genom en konsekvent tillämpning av i det 
föregående angivna regler sammanställda med den allmänna skade- 
ståndslärans principer för subjektsflerhet på skadegörarsidan. Där
vid torde man komma till följande resultat:

Om samtliga fartyg förts culpöst, svarar varje fartygs redare 
tillsammans med de »medskyldiga» redarna för den skada, som de 
gemensamt förorsakat. Ansvaret är därvid proratariskt i fråga om 
skada på fartyg och last men solidariskt beträffande skada på pas
sagerare och anställda (jfr sjölagen 220 § tredje st.). Mellan de 
culpöst förda fartygens redare inbördes får culpans grovlek för var 
och en bestämmas genom en jämförelse mellan å ena sidan beskaffen
heten av begånget fel vid det egna fartygets förande och å andra 
sidan de »sammanlagda felen» vid de övriga fartygens manövrering. 
De sålunda erhållna bråktalen bli avgörande för ansvarsfördelningen 
mellan redarna inbördes.
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Om däremot några av fartygen förts culpöst men andra icke, 
torde varje »skyldigt fartyg» svara solidariskt ej blott gentemot de 
»oskyldiga fartygens» passagerare och anställda utan även mot deras 
redare och lastägare1 men proratariskt gentemot de övriga »skyl
diga fartygens» redare och deras lastägare, det genomgående soli
dariska ansvaret för personskador dock bibehållet.

1 Jfr nedan s. 244 (om kollision mellan flera än två bilar). Samma mening t. ex. 
M0IXBR s. 3 52 och Wüstendörfer, Seehandelsrecht s. 408, kritisk däremot Sind- 
balle s. 448.

b) Övriga skadefall.

I. Bland de former av genom fartyg orsakad skadegörelse, vilka 
falla utanför sammanstötningsskadorna, kunna urskiljas olika typ
fall.

En rätt tydligt avgränsad grupp bildar fartygs fysiska skade
görelse på bryggor, kajer, slussportar och andra anordningar för 
sjöfarten vid stränder och inre vattenvägar (se exempelvis NJA 
1912 A 1, 1926 A 422 och 1945 A 37 = FFR 1945 s. 3 8). Ej långt 
från sådana skadesituationer ligger det fall, att ett fartyg påseglar 
och skadar en över större vattendrag spänd färjlina (NJA 1900 s. 
195) eller en timmerbom (NJA 1922 A 217). Ångfartyg kunna 
vidare anställa eldskador på land i följd av gnistkastning (se särskilt 
NJA 1899 s. 247). En annan form av skadegörelse utgör skada 
genom svallvågors inverkan på bryggor o. d. I detta sammanhang 
må även nämnas, att svallvågor av regelbundet passerande fartyg i 
kanaltrafik visat sig kunna undergräva och skölja bort delar av 
stranden (NJA 1883 s. 304).

Samtliga nu nämnda exempel på skadefall sammanhållas därav, 
att den skadliga effekten drabbar personer och saker i land. I åt
skilliga andra fall träffar skadan däremot personer eller saker till 
sjöss, vilka icke befinna sig ombord på ett annat fartyg. Ett exempel 
erbjuder sammanstötning mellan fartyg och ett på vattnet framfört 
eller stillaliggande flygplan (NJA 1937 s. 624). Ej sällan inträffar, 
att fartyg påsegla och skada fiskeredskap av olika slag. Fiskeristad- 
gan 17 oktober 1900 upptar en särskild bestämmelse härom, enligt 
vilken den som för fartyg noga skall tillse, att han icke utan nöd
tvång överfar fiskeredskap, som äro försedda med synliga flytanord- 
ningar och ej utlagda i vanlig segelled (7 §). I praxis har denna
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lagfästa aktsamhetsplikt utformats närmare. Om sålunda redskapen 
utan svårighet kunna iakttas och det finnes särskild anledning att 
räkna med att fiske bedrives i omgivningen, ställas jämförelsevis 
höga krav på befälhavarens aktsamhet (SvJT 1950 s. 426, jfr NJA 
1902 A 37 = ND 1902 s. 117 och NJA 1917 B 235). Och även 
om det erbjuder svårigheter att mera noggrant uppskatta redska
pens utsträckning, böra de synliga flytanordningarna föranleda be
fälhavaren att föra fartyget på under alla omständigheter betryg
gande avstånd från redskapen, i den mån farvattnet erbjuder ut
rymme för erforderlig kursändring (NJA 1944 s. 111).

Skadorna behöva naturligtvis icke vara av den »handgripliga» ka
raktär som de hittills nämnda utan kunna ta helt annan form, ex
empelvis såsom s. k. allmän förmögenhetsskada. Belysande är i detta 
avseende rättsfallet NJA 1949 C 542, vilket angår en vid gruslast- 
ningskaj till följd av fel från befälhavarens sida vid inlastningen 
havererad och sjunken pråm. Ersättning utdömdes för »all den 
skada» för gruslastningsföretaget, som uppkommit med anledning 
av att pråmen kantrade och sjönk. Hit hör även en nedgång i före
tagets omsättning på grund av att den sjunkna pråmen före bärg
ningen spärrar lastkajen och därigenom hindrar andra pråmar att ta 
in last.

II. Ansvarsregeln för nu exemplifierade typer av skadefall är ut
formad på ett sätt, som i stort överensstämmer med ansvarsregeln 
vid kollisionsskador. Sjölagen 8 § är fortfarande tillämplig och reda
ren svarar för sina underlydandes culpa enligt vad som utretts i 
det föregående. Däremot är sjölagens 8 kap. ej längre tillämpligt 
utan ersättes av den allmänna culparegeln.2 Den skiljaktighet, som 
härvidlag föreligger, är dock huvudsakligen av rubriceringstekniskt 
intresse, i det att de praktiska resultaten regelmässigt bli desamma.3

2 Jfr Schmidt s. 143. — I 1899 års gnistskadefall användes icke sjölagsregler.
3 Ang. vissa strävanden i dansk rätt att skärpa ansvaret för skadegörelse på 

hamnanläggning, se Hendrup, Havnenes retlige stilling (1951) s. 195 f., 203—05.
4 Se ovan s. 179 f.

En avvikelse förtjänar att framhållas. Medan jämkningen vid fall 
av den skadelidandes egen culpösa medverkan enligt ansvarsregeln 
vid kollisionsskador skall ske endast efter förhållandet mellan av 
vardera parten begånget fel4, kan motsvarande jämkning enligt 
den allmänna medverkansregeln ske under hänsynstagande jämväl



185

till andra omständigheter än culpans grovlek®. Den ökade frihet, 
som härmed lämnats domstolarna, utnyttjas emellertid sällan, var
för resultaten oftast väl stämma överens med dem, som följa av den 
stelare jämkningsregeln vid kollisionsskador.

c) Culpaformerna i sjöfarten.

I. Under århundradenas lopp ha utbildat sig mer eller mindre 
fasta sedvänjor i fråga om navigation till sjöss, och dessa ha små
ningom tagit formen av kodifierade regler.

De centrala trafikreglerna för sjöfarten, de s. k. sjövägsreglerna, 
äro samlade i KF 26 oktober 1906 angående åtgärder till undvi
kande av ombordläggning etc. och grunda sig på ett komplex av 
internationella sjövägsregler, fastslagna under 1800-talets slut.® Sjö
vägsreglerna äro emellertid ingalunda uttömmande och ha därför 
preciserats och vidare utbyggts genom insatser av rättspraxis. Av 
särskilt intresse är den omfattande judikaturen i de skandinaviska 
länderna, vilken ganska nyligen blivit föremål för utförlig redogö
relse och analys i två danska arbeten.' I detta sammanhang må 
nämnas, att de internationella sjövägsreglerna för närvarande un
dergå revision.6 * 8

6 Härom Karlgren s. 159.
° Se härom M0ller s. 106 ff. Ang. äldre sjövägsregler i svensk rätt, se ovan 

s. 20, 21 med not 6.
’ R. Nilsson, De internationale sovejsreglcr i belysning af nordiske domme 

1900—1947 (1948) och A. O. Bache, De internationale s0vejs-regler belyst ved 
460 i emnet afsagte, trykte skandinaviske domme (1949). Såsom jämförelseobjekt 
erbjuda de utförliga redogörelserna för tysk judikatur hos Schaps s. 692 ff. och 
802 ff. samt för engelsk och amerikansk praxis hos Marsden s. 287 ff., Robinson 
s. 798 ff. och Griffin, The American law of collision (1949) stort intresse.

8 Se t. ex. A. O. Bache, a. a. s. 2 59 ff.

Underlåtenhet att iaktta sjövägsreglernas föreskrifter konstitue
rar som regel culpa, om underlåtenheten typiskt sett medför en 
skadlig effekt sådan som den inträffade. Men räckvidden av denna 
princip får icke överskattas. Det är långt ifrån alltid, som ett brott 
mot sjövägsreglerna anses culpöst. Sålunda framhålles i sjövägsreg
lerna art. 27, att vid tillämpning och tolkning av desamma tillbörligt 
avseende skall fästas »på alla med navigering och ombordläggning 
förenade faror samt på sådana särskilda omständigheter, vilka för
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undvikande av omedelbar fara kunna göra avvikelse från förestå
ende regler nödvändig». En mekanisk bokstavstillämpning är så
lunda icke möjlig, men modifikationer synas å andra sidan genom
gående företas med stor försiktighet.8 9

8 Se ur praxis NJA 1916 A 119 = ND 1916 s. 203, NJA 1917 A 291 = ND 
1917 s. 411, NJA 1919 A 497 = ND 1919 s. 469, NJA 1920 A 390, 1933 A 
132— ND 193 3 s. 261 och NJA 1937 s. 300. Jfr NJA 1946 s. 1 (straffansvar) 
samt partsargumentationen vid fullföljden till HD av målet NJA 1876 s. 341. I 
rättslitteraturen har culpaeflfekten av regelöverträdande beskrivits på olika sätt. Se 
såsom exempel på uttalanden av skilda nyanser Thiébaut s. 22, Lyon-Caen 
nr 1014, Haekel i ZfHR 52 (1902) s. 205 f., Platou s. 483 och Knoph s. 304.

1 Jfr ovan s. 14. Därifrån övergick bestämmelsen till det i KProp 1863 nr 81 
avgivna sjölagsförslaget (173 §).

Sjövägsreglerna kompletteras av lokala föreskrifter, såsom hamn
ordningar o. d., vilka i vissa avseenden gripa över de allmänna sjö
vägsreglerna (se art. 30 samt ur praxis NJA 1925 A 184 och 1934 
A 110).

Ytterligare är att märka, att sjölagen innehåller en särskild före
skrift av betydelse för culpabedömningen, nämligen 220 § sista st.: 
»Vid bedömande av fråga om vållande till sammanstötning skall 
rätten taga i särskilt betraktande, huruvida tiden medgav överlägg
ning eller icke.» Avsikten med införandet av detta stadgande — 
som första gången med likartad avfattning möter i det av Th. Ra- 
benius under åren 1861—62 inom justitiestatsdepartementet utar
betade förslaget till sjölag 178 §' — förefaller dunkel. Den däri 
framhållna omständigheten bör nämligen normalt ingå såsom ett 
moment i varje ordinär culpabedömning. Att man trots detta ut
tryckligen föreskrivit, att särskild hänsyn skall tas till tiden för 
överläggning, måste under sådana förhållanden uppfattas såsom en 
föreskrift att vid bedömning av sjöfartsskador nämnda synpunkt 
skall tillmätas större betydelse än i andra skadefall. Motivet härtill 
torde vara att söka i tanken, att vid fartygssammanstötningar ofta 
uppkomma ur nautisk synpunkt mycket svårbedömbara situationer, 
vilka i efterhand kunna förefalla lättlösta utan att man därför 
anser sig böra lasta befälhavare eller andra ansvariga personer för 
att de i handlingsögonblicket ej kunnat vidta den lämpligaste åt
gärden. Härmed överensstämmer en viss tendens hos praxis att anse 
felmanövrer, vilka ha sin orsak i felbedömning av de faktiska för
hållandena, icke vara culpösa annat än om felbedömningen bevis-
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ligen berott på bristande uppmärksamhet hos vederbörande ansvarige 
2person.

Vanligen redovisa domstolarna icke nu antydda moment i culpa- 
bedömningen särskilt. Endast någon gång händer det, att man direkt 
faller tillbaka på bestämmelsen om tid för överläggning.2 3

2 Se särskilt NJA 1925 A 549 (HovR:s av HD fastställda dom). Jfr NJA 1875 
s. 489.

3 Se t. ex. NJA 1958 A 91 — ND 1938 s. 105 (HovR, varmed HD troligen 
överensstämmer).

4 Se t. ex. NJA 1897 A 229, 1926 A 418, 1934 A 109 = ND 1934 s. 70, NJA 
1934 A 278 — ND 1934 s. 284, NJA 193 5 A 227 = ND 193 5 s. 3 89, NJA 1937 
B 1014 = ND 1937 s. 299, NJA 1940 A 167, 1945 s. 440 1 samt 1950 C 580.

5 Exempel: NJA 1876 s. 454, 1926 B 285, 1941 s. 498 samt 1950 C 580.
6 Se t. ex. NJA 1923 A 3 88, 1930 A 95 = ND 1930 s. 22 (HovR), NJA 193 8 

A 102 = ND 1938 s. 145, NJA 1939 B 498 = ND 1939 s. 177 samt NJA 1939 
A 313 = ND 1939 s. 460.

1 Se ur praxis NJA 1886 s. 331, 1901 A 21 = ND 1901 s. 220, NJA 1903 
A 297 = ND 1903 s. 417, SvJT 1916 s. 405, NJA 1925 A 279, 1946 A 127 = 
FFR 1946 s. 169 samt NJA 1951 A 6.

8 Se exempelvis NJA 1932 B 640.
9 Se ur praxis NJA 1947 s. 478 och A 175 samt 1951 A 6.
1 Se t. ex. NJA 1929 A 4 (NRev), 1935 A 398 = ND 1935 s. 467 samt NJA 

1938 s. 606 samt ur äldre praxis NJA 1900 A 87, 1902 A 151 = ND 1902 s. 151 
och NJA 1904 A 346 = ND 1905 s. 8.

II. De båda nyssnämnda danska arbetena ge utmärkta möjlig
heter till ett ingående studium av culpaformerna i skandinavisk 
sjörättspraxis. På grund härav skola de nu gjorda anmärkningarna i 
ämnet blott kompletteras med en ytterst kortfattad exemplifiering 
av culpaformerna i svensk sjörättspraxis.

Synnerligen vanligt är att fartyg anses ha framförts med en med 
hänsyn till omständigheterna alltför hög hastighet.4 Andra ofta 
förekommande culpasituationer äro underlåtenhet att väja5 6 * och 
företagande av oväntad gir eller felaktig manöver0. Viktig är far
tygs skyldighet att visa tydliga och författningsenliga ljussignaler', 
och denna skyldighet motsvaras av mötande fartygs skyldighet att 
uppmärksamma och förvissa sig om innebörden av avgivna signaler8 9. 
Härmed sammanhänger, att fartyg ej sällan anses culpöst framförda 
på grund av bristande utkik.®

Vid framförande av fartyg i dimma erfordras naturligen särskild 
aktsamhet1; i detta sammanhang må nämnas, att de olika rättsliga 
problem, som kunna uppstå vid användning av radar och liknande
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anordningar, veterligen ännu icke kommit upp till bedömning inför 
svenska domstolar. Likaså kräves särskild försiktighet av befälhavare 
ombord på fartyg av mera ovanlig beskaffenhet i fråga om form, 
lanternföring etc.2

2 Så NJA 1946 B 1039 — FFR 1946 s. 225 = ND 1946 s. 217 (ubåt).
8 Se såsom exempel på skadesituationer i trångt farvatten NJA 1932 s. 682 

(Stockholms hamnområde mellan Djurgården och södra landet; motsatt utgång 
NJA 1907 A 273 = ND 1907 s. 277), NJA 1902 A 36 = ND 1902 s. 113 och 
NJA 1932 s. 273 (farleden i Göteborgs hamn), 1948 s. 432 (Malmö hamn öster 
om Ångbåtsbrons norra kaj), 1937 s. 300 (farleden mellan Tynningö och Lagnö i 
Stockholms skärgård), 1937 A 434, 1938 A 91 — ND 1938 s. 103 och NJA 1940 
A 167 (Kodjupet), 1946 B 1039 — FFR 1946 s. 223 = ND 1946 s. 217 (far
leden Landsort—Tvären öster om Kockelskär i Södermanlands skärgård) samt 
NJA 1922 A 371 — ND 1922 s. 438 (den norra smalaste delen av sundet vid de 
s. k. Nordströmmarnas utlopp i Koljefjorden, Bohuslän). Se även NJA 1904 
A 187 — ND 1904 s. 279 (isränna). Trångt farvatten har icke ansetts föreligga i 
bl. a. NJA 1873 s. 234 och 1930 A 178. Jfr NJA 1874 s. 446. I det finska rätts
fallet ND 1949 s. 663 F betraktades sammanstötning i 700 meter bred farled såsom 
skedd i trångt farvatten enligt sjövägsreglerna art. 2 5.

4 Jfr ovan s. 19, 23.
5 Se ur praxis NJA 1900 A 160 = ND 1900 s. 13 8, NJA 1904 s. 372, 1932 

A 13 8 — ND 1932 s. 181, NJA 1949 s. 203 samt A 42 ävensom FFR 1949 s. 301. 
Jfr däremot NJA 1908 B 436 = ND 1908 s. 429.

6 Se t. ex. NJA 1934 A 214 = ND 1934 s. 209 samt NJA 1941 s. 32.
1 Ang. den erforderliga aktsamhetsgraden, se ur praxis NJA 193 8 s. 111. Jfr 

NJA 1917 B 241 - ND 1917 s. 177 och ND 193 3 s. 223 N.

Beträffande navigering i s. k. trångt farvatten gälla särskilda 
regler.3

Sammanstötning med eller mellan för ankar liggande fartyg var 
ett huvudfall av kollisionsskada i äldre sjörätt men har numera för
lorat sin dominerande betydelse.4 Då ett för ankar eller vid kaj lig
gande fartyg är inblandat i en sammanstötning, går culpabedöm- 
ningen med avseende på detta fartyg ut på att avgöra, huruvida 
man iakttagit erforderliga försiktighetsåtgärder vid förtöjning, an
bringande av signalljus etc.5

Vid förhalning och bogsering uppstå ett flertal karakteristiska 
culpasituationer. Sålunda får dimensionen på använda wires icke 
vara för klen utan den använda materielen måste utväljas med 
största omsorg.6 Vidare kunna bogserare under arbete med stora 
fartyg på grund av storleksskillnaden och sättet för anbringande av 
wires riskera att kantra och sjunka. Det åligger därför befälhavare 
på bogserat fartyg att vara uppmärksam på denna fara.7
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Här må även nämnas ett säreget fall av culpa, vilket kan ha be
tydelse i vissa kollisionssituationer. I NJA 1926 s. 223 (fartyg skadas 
vid flottans torpedskjutningsövningar) ansågs befälhavaren culpös, 
enär han underlåtit att medföra ombord det häfte av »Underrät
telser för sjöfarande», som innehöll anvisningar för fartyg vid pas
serande av ifrågavarande torpedinskjutningsbana. Det framhölls sär
skilt, att skadan skulle ha kunnat undvikas, om befälhavaren följt 
de däri lämnade anvisningarna.

I en hotande situation åligger det befälhavaren och med honom 
ur ansvarssynpunkt likställda personer att genom motåtgärder så 
långt möjligt söka avvärja faran för skada. Om befälhavaren haft 
utrymme och möjlighet att genom en undanmanöver undvika sam
manstötning, medför vanligen underlåtenhet i detta avseende, att 
culpa anses föreligga (se t. ex. 1904 A 208 = ND 1904 s. 289, NJA 
1917 B 712 = ND 1917 s. 545 och NJA 1936 A 48 = ND 1936 
s. 65, jfr NJA 1906 A 357 = ND 1906 s. 246). Härvid är dock att 
märka, att man enligt vad ovan (under I) sagts icke brukar döma 
till ansvar, om tid för överläggning ej funnits, om felbedömning 
av de faktiska förhållandena ej härrör av bristande uppmärksam
het etc.

I stort sett måste praxis sägas göra intryck av att ej driva upp 
den relevanta aktsamhetsnivån till det orimliga. Ej sällan förefaller 
det rent av, som om domstolarna visat ett påfallande överseende. 
Detta framgår icke minst av en del rättsfall, där bevisad culpa ej 
ansetts föreligga, trots att en motsatt utgång med tanke på veder- 
börandes handlingssätt icke skulle kunna sägas ha varit överraskande 
(se bl. a. NJA 1928 A 205 och 1943 A 281 = FFR 1943 s. 216).

B. Järnvägsdrift.

Järnvägsskadelagen skiljer sig från den övriga trafikskadelagstift- 
ningen framför allt genom sin mera komplicerade uppbyggnad. Den 
innehåller nämligen ett flertal regler om strikt ansvar, vilka äro av 
sinsemellan olika snitt. Detta system av ansvarsregler måste vidare 
kompletteras med den allmänna culparegeln samt — beträffande er
sättningsskyldighet i vissa obligatoriska förhållanden — lagstift
ningen angående olycksfall i arbete och allmänna skadeståndsrätts- 
liga regler beträffande arbetsgivares ansvar för skador på anställda.
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Tvånget att laborera med så många ansvarsmöjligheter medför vissa 
för detta rättsområde karakteristiska svårigheter.

Lagens olika regler om strikt ansvar inta i förhållande till var
andra ingalunda en likvärdig ställning utan kunna fördelas på två 
grupper: å ena sidan en huvudregel, avsedd att tillämpas ■— givetvis 
inom de av lagen uppdragna gränserna ■—■ på järnvägsskador i all
mänhet (a), och å andra sidan specialregler för vissa särskilda typer 
av skadefall (b). Denna åtskillnad är av sådan betydelse, att den 
lämpligen bör läggas till grund för den följande framställningen. I 
ett särskilt avsnitt granskas culpaformerna i järnvägstrafiken (c).

a) Den allmänna ansvarsregeln.

Den allmänna ansvarsregeln, vilken återfinnes i 2 § samt 6 § 
första st. järnvägsskadelagen, är liksom sin sjörättsliga motsvarighet 
uppbyggd i enlighet med den klassiska rättsfiguren »ansvar för un- 
derordnads vårdslöshet». För att den skall träda i funktion kräves 
till en början, att upphovet till skadan varit en järnväg (I). Vidare 
skall skadan ha uppkommit i följd av järnvägens drift (II), och 
därvid måste culpa ligga järnvägens förvaltning eller betjäning till 
last (III). Slutligen har regelns omfattning ytterligare begränsats i 
några hänseenden (IV).

I. Begreppet järnväg definieras i lagens 1 § såsom »sådan staten 
eller annan tillhörig järnväg, å vilken befordran av person eller gods 
verkställes medelst ångkraft». Denna begreppsbestämning lider av 
en viss oklarhet därigenom, att den innebär en partiell cirkel: med 
järnväg förstås — järnväg av viss beskaffenhet. Man faller alltså 
tillbaka på det dagliga livets (det vanliga språkbrukets) järnvägs- 
begrepp, vilket förutsättes vara både bekant och otvetydigt. Ett så
dant enhetligt och klart begrepp kan emellertid knappast påvisas, 
och häri torde man ha att söka en verksamt bidragande orsak till de 
tydliga tolkningssvårigheter, som uppkommit i såväl svensk som 
utländsk rätt.8 Även författningarna på järnvägsrättens område 
begagna uppenbarligen uttrycket i olika betydelser. Ibland har man

8 Jfr i detta sammanhang exempelvis Fritsch s. 8 fif. Som en god illustration 
till rättstillämpningens svårigheter på denna punkt kan anföras den av tyska 
Reichsgericht i RGZ 1 (18SO) s. 247 fastslagna, nästan herostratiskt ryktbara de
finitionen av järnvägsbegreppet, vilken upptar ej mindre än fjorton tryckrader.
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främst haft i tankarna järnvägen i egenskap av transportföretag.9 
I andra fall har det centrala kriteriet däremot varit, att järnvägen 
är upplåten för allmän trafik.* 1 Eller också har man endast åsyftat 
enskilda, av KM:t koncessionerade järnvägar.2 * Vanligen synes man 
dock ha använt uttrycket järnväg utan att samtidigt meddela en 
legaldefinition därav.8 Varken språkbruket eller författningsmate- 
rialet förmår alltså ge någon nämnvärd ledning för tolkningen av 
ifrågavarande term.

8 Så lagen 22 december 1927 i anledning av Sveriges anslutning till de inter
nationella konventionerna angående godsbefordring å järnväg samt ang. befordring 
å järnväg av resande och resgods (SFS nr 480) 1 § andra st. I samma riktning be
träffande tysk rätt t. ex. Geigel s. 166 ff. och schweizisk rätt t. ex. Oftinger II 
s. 653 f.

1 Så KK 26 juni 193 3 ang. varningsmärken och säkerhetsanordningar m. m. vid 
korsningar i samma plan mellan väg och järnväg (SFS nr 469) 1 §. Jfr lagen 
12 maj 1917 om expropriation 1 § 2.

Så KF 15 oktober 1880 innefattande särskilda föreskrifter angående lagfart, 
inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om förvaltning av järnväg 
under konkurs (SFS nr 3 6 s. 1) 1 §.

8 Några exempel: lagen 22 juni 1911 om järnvägsaktiebolag (SFS nr 53 s. 1), 
lagen 11 juni 1920 om vad vid anläggande av järnväg eller spårväg bör iakttagas 
till tryggande av närliggande marks torrläggning (SFS nr 460) och lagen 13 april 
1945 om stängselskyldighet för järnväg m. m. (SFS nr 119).

4 Jfr Herslow s. 17 och 48, Winroth s. 171 samt NJA 1949 s. 544. Denna
princip modifieras för det fall, att den skadeutlösande händelsen inträffat på s. k. 
gemensamt järnvägsområde (nedan s. 3 09 f.).

6 NJA II 1886 nr 4 s. 21.
G Jfr Herslow s. 5 och Winroth s. 247. —■ I termen järnväg får naturligtvis

Däremot ger järnvägsskadelagen själv på indirekt väg en anty
dan om hur tolkningsfrågan bör lösas. Enligt 7 § är innehavaren av 
en järnväg ansvarig även för skador av annans järnvägspersonal i 
den mån sådan personal får ta befattning med driften av hans järn
väg. Detta stadgande är ett uttryck för den grundläggande prin
cipen, att järnvägens innehavare svarar för av driften beroende 
skadeutlösande händelser, vilka inträffa inom hans järnvägsanlägg
ning, dvs. inom själva markområdet.4 Såsom motivering för denna 
ståndpunkt har i motiven anförts, att »varje järnvägs innehavare 
ensam disponerar över sin järnvägs område och följaktligen äger 
att därinom ensam anordna alla för trafiken nödiga åtgärder».5 I 
överensstämmelse härmed måste med begreppet järnväg förstås icke 
företaget såsom sådant utan själva järnvägsanläggningen, bestående 
av järnvägsområde med rälssträngar och övriga tekniska tillbehör.6 *
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Det sålunda erhållna tekniska järnvägsbegreppet bildar utgångs
punkten för lagens begreppsbestämning. Emellertid kan ingalunda 
varje spåranläggning betraktas såsom järnväg. Av den nyss citerade 
definitionen framgår nämligen, att en rad ytterligare förutsättningar 
måste vara uppfyllda för att en järnväg i järnvägsskadelagens me
ning skall föreligga. Detta senare begrepp är alltså betydligt trängre.

Till en början märkes, att man tydligen endast avser spåranlägg
ningar, på vilka befordran av personer eller gods verkställes. Hur 
mycket man bör lägga in i kravet på befordran kan naturligtvis 
vara föremål för delade meningar. Såsom ett minimikrav torde dock 
kunna uppställas satsen, att spåranläggningen måste vara avsedd för 
och även faktiskt användas till förflyttning av personer och/eller 
gods över en icke alldeles obetydlig sträcka eller åtminstone stå i 
förbindelse med och begagnas i samband med en dylik spåranlägg
ning. Ett till en större järnvägsanläggning anslutet s. k. stickspår, 
som ur rättslig synpunkt bildar en enhet (jfr nedan), bör i överens
stämmelse härmed anses uppfylla det av lagen ställda kravet, trots 
att själva stickspåret i och för sig blott medger förflyttning över 
en obetydlig sträcka. Däremot måste t. ex. en självständig spar- 
anläggning för lastning och lokal omflyttning av varor inom en 
fabriks område anses falla utanför lagens tillämpningsområde.7 
Likaså är en s. k. berg- och dalbana utesluten från lagens tillämp
ningsområde redan på den grunden, att den användes sasom en 
nöjesattraktion och ej för att verkställa befordran.8

Vidare kräves, att befordran skall verkställas genom användande 
av ångkraft eller elektrisk kraft. I järnvägsskadelagen upptas en
dast det förstnämnda alternativet, vilket sammanhänger därmed, 
att man vid lagens tillkomst ansåg den ansvarsmotiverande farlig
heten framför allt bero på att »trafiken å järnväg i regeln besörjes

icke intolkas något krav på att rälsen nödvändigtvis skall vara tillverkad av järn; 
det karakteristiska är blott, att fordonen framföras på metallskenor av något slag. 
Jfr ur kontinental doktrin Kollmann i EEA 20 (1904) s. 91, Oftinger II s. 654 
not 9 och Boller s. 45.

’ Jfr NJA 1946 B 119 = FFR 1946 s. 48 (elektriskt driven fabriksbana) även
som situationen i NJA 1903 s. 11 (rälsbana inom brädgårds område). Sistnämnda 
avgörande innebär i och för sig ingalunda något stöd för den i texten uttalade me
ningen; järnvägsskadelagen var nämligen otillämplig redan av det skälet, att skadan 
inträffat före lagens ikraftträdande.

8 Jfr t. ex. Geigel s. 167 och Finger s. 2.
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medelst ångkraft».9 Genom en särskild lag 22 juni 1904, vilken 
numera har ersatts av lagen 17 juni 1916, gjordes emellertid järn- 
vägsskadelagen tillämplig även på elektriska järnvägar.* 1

8 Motiven i NJA II 1886 nr 4 s. 6.
1 Se ovan s. 26.

Såsom exempel på dessa två skilda resonemang kan anföras dels Stenglein i 
EEA 15 (1899) s. 264 f. och dels Tilsch ib. 18 (1902) s. 284.

3 Så t. ex. Fritsch s. 275.
4 Jfr Herslow s. 15: »Härvid är att märka, att, ehuru det för ifrågavarande 

lags tillämplighet är ett nödvändigt villkor, att befordringen å järnvägen verk
ställes medelst ångkraft, därav dock ingalunda må dragas den slutsats, att järn- 
vägsinnehavare enligt denna lag icke skulle vara ansvarig för annan skada än den,

13-—-516884 K. Grönfors

Andra former av drivkraft nämnas icke. Här uppkommer så
lunda frågan, om spåranläggningar, vilka ej drivas med ångkraft 
eller elektrisk kraft, skola anses falla utanför järnvägsskadelagens 
tillämpningsområde eller ej. Vid besvarandet av denna fråga erbjuder 
sig principiellt två skilda argumentationslinjer. Å ena sidan kan 
man hävda, att speciallagstiftningen uttömmande angivit rekvisiten 
för det skärpta skadeståndsansvarets inträde; i den mån andra for
mer av drivkraft komma till användning skulle lagens tillämpnings
område ej få utsträckas utan allmänna skadeståndsrättsliga regler i 
stället användas. Men å andra sidan skulle man kunna göra gällande, 
att lagen — vilken givetvis ej kunnat ta hänsyn till andra former 
av drivkraft än dem, som voro aktuella vid dess tillkomst — allt
eftersom tekniken utvecklas måste anses innefatta även sådana nya 
företeelser, som kunna sägas vara likvärdiga med dem av lagen av
sedda.2 Det ligger i så fall nära till hands att söka bedöma »likvärdig
heten» med hjälp av ett fareresonemang och såsom järnväg betrakta 
alla anläggningar, som förete den för järnvägar typiska driftsfaran.3 
Ur ett äldre svenskt rättsfall, NJA 1903 s. 345, kan man utläsa en 
avgjord tendens att tillämpa den förstnämnda argumentationen. I 
detta avgörande ansågs nämligen järnvägsskadelagen (före 1904 års 
tilläggslag) icke tillämplig på tåg, som framförts med elektricitet, 
trots att det upplysts, att ifrågavarande bansträcka även trafikera
des med ånglok (2 diss. JustR). Sålunda tycks man t. o. m. ha krävt, 
att det skadeförorsakande järnvägsfordonet även i det konkreta fal
let skall ha framdrivits med hjälp av den i lagen angivna kraftkällan. 
Detta resultat förefaller emellertid stå i strid med lagen; denna krä
ver ju endast, att det skall vara fråga om en anläggning, där beford
ran verkställes med ångkraft.4
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Det antydda problemet har numera betydelse framför allt i fråga 
om motordrivna rälsbussar av olika slag samt beträffande motordres- 
siner, trampdressiner och liknande fordon. De få rättsfallen i ämnet 
ge icke klart besked rörande domstolarnas inställning, men troligen 
anser man järnvägsskadelagen kunna vara tillämplig även i de 
skadefall, som avses i detta sammanhang.“ En sådan ståndpunkt före
faller också vara den med lagens ordalag bäst förenliga, nämligen 
under förutsättning att det med annan kraft än ånga resp, elektri
citet drivna fordonet framföres på en järnvägsanläggning, där eljest 
befordran med ånga resp, elektricitet verkställes. Detta är ju regel
mässigt fallet med Statens järnvägars rälsbussar och dressiner. Är 
det däremot fråga om en anläggning, där endast exempelvis explo- 
sionsmotorer användas såsom drivkraft, torde det icke anses tillåtet 
att hänföra denna anläggning under järnvägsskadelagen. Denna me
ning vinner stöd av rättsfallet NJA 1949 C 728 ^FFR 1949 s. 197, 
vari en bensinmotordriven s. k. decauvillebana icke ansågs omfattad 
av järnvägsskadelagen.* * * * 5 6

som är en följd av ångkraftens användande. Innehavare av järnväg, vars trafike
rande besörjes medelst ångkraft, bär i överensstämmelse med denna lag ansvaret
även för skada, som timar i följd av fordons förflyttning å järnvägen medelst an
nan kraft än ånga.» Motivuttalandet i NJA II 1886 nr 4 s. 6 i. f. kan synas strida 
häremot men torde endast åsyfta det fall, att befordran på viss järnväg endast 
verkställes med annan drivkraft än ånga. Winroth s. 180 ansluter sig synbarligen 
till den i det refererade rättsfallet hävdade meningen.

5 Se ur praxis beträffande rälsbussar NJA 193 8 B 645, 1940 B 985, 1943 B 215, 
1945 B 232 = FFR 1945 s. 56 och NJA 1947 B 548 samt beträffande motordres- 
siner och motortrallor NJA 1927 A 120, 1934 s. 543, 193 8 B 143 och 626, 1939 
A 17 och 1945 B 855 = FFR 1945 s. 167. Särskilt må 1934 års fall framhållas.

3 Jfr NJA 1946 B 48 = FFR 1946 s. 24.
1 Jfr Jägerskiöld i FT 1942 s. 146, 148.
8 Orsaken till att 1886 och 1904 års lagar ej åberopats i detta fall skulle så

lunda enligt Lundstedt, Strikt ansvar 11:1 s. 89 vara att söka däri, att man ansett 
dessa lagar överhuvud ej kunna tillämpas på spårväg. En sådan inställning kan 
bottna i tanken, att spårvägstrafik vore förenad med en mindre grad av fara än 
järnvägsdrift. Jfr a. a. s. 93 not 2. Samma tanke synes ligga till grund för hov
rättsrådet Lamms utveckling av sin mening i målet NJA 193 8 s. 578.

Järnvägsskadelagen torde allmänt ha ansetts tillämplig på spår
vägar.7 Det är dock möjligt, att rättsfallet NJA 1909 s. 149 ger 
uttryck för en motsatt uppfattning.8 I NJA 1917 B 429 utdömdes 
ansvar enligt grunderna för 1904 års lag om elektriska järnvägar. 
Full klarhet skapades först genom avgörandet NJA 1921 s. 362, i
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vilket såväl järnvägsskadelagen som 1916 års tilläggslag om elek
triska järnvägar ansågos direkt tillämpliga på spårväg. Järnväg och 
spårväg äro alltså principiellt jämställda i skadeståndshänseende.9

Järnvägsskadelagen har icke uttryckligen ställt upp såsom förut
sättning för sin tillämplighet, att kraftkällan är placerad i rörliga 
järnvägsfordon (lokomotiv, motorvagnar etc.). Av förarbetena 
framgår emellertid, att avsikten varit att utesluta anläggningar med 
stationära maskiner.* 1 Bergbanor av sådan konstruktion skulle i över
ensstämmelse därmed anses falla utanför lagens tillämplighetsområde, 
även om de drivas med ånga resp, elektrisk kraft. Något direkt hin
der för motsatt uppfattning synes dock icke föreligga.

8 Jfr Jägerskiöld i FT 1942 s. 1S4 f. och Norström i NFT 1944 s. 384 f. 
ävensom Ek s. 3 04 ff. I vissa andra avseenden är det däremot nödvändigt att dra 
upp en gräns mellan dessa två begrepp, bl. a. då det gäller att avgöra, om plan- 
korsningskungörelsens specialbestämmelser äro tillämpliga, något som även har be
tydelse för culpabedömningen. Se nedan s. 218.

1 Se Herslow s. 6 f. En mot detta uttalande stridande uppfattning hävdar Win- 
KOTH s. 180. Jfr ang. här avsedda anordningar NJA 1949 A 108 = FFR 1949 
s. 228.

2 Ang. tolkningen av denna bestämmelse, se å ena sidan Herslow s. 7 och å 
andra sidan Winroth, a. st. Jfr skadesituationen i NJA 1885 s. 477.

3 Så även Herslow s. 7 och Winroth s. 180. I utländsk rätt anses dock ofta 
det förhållandet, att anläggningen upplåtits för allmän trafik, vara av konstitutio-

Lagen tar vidare sikte enbart på färdigbyggda järnvägsanlägg
ningar, under det att järnvägar under byggnad principiellt icke om
fattas av det skärpta skadeståndsansvaret. En modifikation av denna 
princip har dock gjorts i 1 § andra st., som stadgar, att lagen även 
skall tillämpas på ofullbordad järnväg i den mån denna befarits 
med ångkraft (jfr NJA 1894 s. 417 och 193-8 A 60=FFR 1938 s. 
19).2 Efter införandet av tilläggslagstiftningen rörande elektriska 
järnvägar gäller givetvis samma princip i fråga om sådana anlägg
ningar. Som en konsekvens av regeln om ofullbordade järnvägar 
följer, att ej heller tillfälliga anläggningar, vilka ej befaras med ånga 
resp, elektrisk kraft, falla in under järnvägsskadelagen (jfr NJA 
1903 s. 230, 1946 B 48=FFR 1946 s. 24 och NJA 1949 C 728 = 
FFR 1949 s. 197, samtliga mål angående s. k. decauvillespår).

Härmed ha de karakteristiska egenskaperna för en järnväg i lagens 
mening angivits. Utan betydelse är däremot, om järnvägen är stat
lig, kommunal eller enskild, om den är upplåten för allmän trafik 
eller ej liksom om den anlagts ovan eller under jord.3
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Ofta kan det vara svårt att avgöra, vad som skall anses utgöra en 
järnväg. Denna fråga måste besvaras särskilt från fall till fall, var
vid man har att söka ledning i dels koncessionsbestämmelserna och 
dels de faktiska driftsförhållandena.* * 4 Härvid är att märka, att järn- 
vägsenheterna kunna växla starkt i omfång. Vid sidan om de stora 
enheterna har man sålunda att räkna med korta industrispår o. d. 
(jfr NJA 1949 s. 544), vilka anses såsom självständiga järnvägar.5

nell betydelse för järnvägsbegreppet. Se t. ex. Kollmann i EEA 20 (1904) s. 92.
Jfr ovan s. 191 not 1.

4 Jfr Herslow s. 7 f. och Winroth, a. st.
B I detta sammanhang må nämnas, att Lidingöbron koncessionerats särskilt och 

därmed torde göra anspråk på att vara Sveriges kortaste järnväg. Se Jägerskiöld i 
FT 1942 s. 151.

° Se nedan s. 229, 264 f.

II. För järnvägsskadelagens tillämplighet kräves vidare, att ska
dan uppkommit i följd av järnvägs drift. Redan en flyktig blick 
på detta rekvisit avslöjar, att det är uppbyggt av två beståndsdelar 
och därför fordrar besvarande av två frågor. Man måste sålunda av
göra dels vilka företeelser, som skola innefattas i termen järnvägs
drift, och dels i vilka fall det kan sägas föreligga adekvat kausalitet 
mellan järnvägsdriften och den skadliga effekten (jfr uttrycket »i 
följd av»). Det kunde därför förefalla naturligast att behandla 
dessa två frågor åtskilda från varandra. Emellertid synas i föreva
rande fall nackdelarna av ett dylikt tillvägagångssätt vara bety
dande. Fixerandet av begreppet järnvägsdrift har naturligen intet 
egenvärde; tvärtom är det verksamheten just i dess relation till ska
dan, som tilldrar sig intresse. Det torde därför vara lämpligast att 
behandla båda leden i rekvisitet tillsammans. Härigenom undvikes 
också en upprepning, i det man annars vore nödsakad att granska i 
stort sett samma rättsfallsmaterial två gånger.

Förebilden till järnvägsskadelagens uttryck »i följd av järnvägs 
drift» synes närmast ha varit den tyska rättens motsvarande formel 
»bei dem Betriebe einer Eisenbahn» (Reichshaftpflichtgesetz 1871 
§ 1). Begreppet »Betrieb», som sedermera vunnit insteg även i skade
ståndsreglerna vid biltrafik och luftfart6, har givit upphov till liv
lig diskussion och kan även uppvisa en egenartad utvecklingskurva. 
Ursprungligen torde man med »Betrieb» endast ha åsyftat själva 
befordringsmomenten samt omedelbart föregående och efterföljande
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handlingar.7 Ganska snart kom begreppet emellertid att tolkas på så 
sätt, att man däri läste in ett krav på typisk fara; alla skador, som 
ansågos utlösta genom järnvägarnas särskilda » Betriebsgefahr», voro 
också uppkomna »bei dem Betriebe».8 Med denna metod ha dom
stolarna visserligen ernått en viss begränsning men samtidigt lyckats 
tänja rekvisitets gränser i överraskande hög grad.9 Ytterligare stöd 
för en extensiv tolkning har man funnit däri, att prepositionen »bei» 
icke anses ge uttryck för ett krav på adekvat kausalsammanhang i 
hävdvunnen mening utan endast på ett svagare rumstidligt sam
band.* 1 Såsom en påbyggnad, vilken även verkar i ansvarsutvid- 
gande riktning, framstår läran om »erhöhte Betriebsgefahr». Enligt 
denna lära — som träder i funktion endast i medverkanssituationer 
— neutraliseras helt eller delvis verkningarna av en skadelidandes 
culpösa medverkan genom särskilda omständigheter, vilka anses tyda 
på att en driftsfara utöver den för järnvägsdrift normala föreligger. 
Ej blott objektiva omständigheter (t. ex. ovanligt hög hastighet) 
utan även rent subjektiva (en lokomotivförares trötthet etc.) anses 
kunna indicera en sålunda förhöjd driftsfara.2 Resultatet av den 
antydda utvecklingen har blivit dels en uttunning av rekvisitets 
innehåll3 * * * * 8, dels en påfallande osäkerhet rörande dess omfång.

7 Jfr t. ex. Behre i Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen 1928 
s. 670.

8 Se härom exempelvis a. a. s. 671 S., Fritsch s. 277 och Finger s. 10 f. Jfr 
Ussing, Skyld og Skade s. 371. Betecknande är följande uttalande av Coermann i 
EEA 18 (1902) s. 176: »In Zweifelsfällen bleibt der Grad der Gefahr und der 
Eile eines Geschäfts der bestimmende Masstab.» Jfr härmed hos Friese s. 3 3 ff. 
redovisade domar. Schweizisk rättspraxis har i detta avseende icke följt den tyska, 
vilket dock kritiseras av Oftinger II s. 683 f.

9 Se sålunda Fritsch s. 277 f., Joachimi i EEA 57 (1935) s. 361 f. och Kittel 
i AfE 1940 s. 560.

1 Se t. ex. Geigel s. 170 f., Esser, Lehrbuch des Schuldrechts (1949) s. 504 f.
och Enneccerus s. 961 med anf. rättsfall. Vissa författare anse däremot, att kra
vet på kausalsammanhang ingalunda är upphävt eller försvagat; så bl. a. Fritsch
s. 276, Böhmer s. 11 ff. och 3 3 ff. samt beträffande schweizisk rätt Oftinger II
s. 680.

2 Se om denna lära bl. a. Joachimi i EEA 57 (193 5) s. 366, Abitz-Schultze
i VAE 1937 s. 443, Finger s. 1 5 f., Boller s. 78 ff., Stark s. 177 ff., Böhmer
s. 56 ff. och Friese s. 109 ff.

8 Då Kittel i AfE 1940 s. 560 betecknar vissa domstolsavgöranden såsom 
»Überspannungen der Gefährdungshaftung», ger han uttryck för en bland tyska 
författare ganska utbredd uppfattning.

En liknande utveckling — låt vara i mindre skala — kan spåras i
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svensk rätt. Redan under förarbetena till järnvägsskadelagen på
pekade styrelsen för statens järnvägstrafik, att uttrycket »järn
vägsdrift» vore alltför obestämt och vidsträckt för att kunna ge 
otvetydig ledning och föreslog därför, att dess rätta innebörd skulle 
anges genom en legaldefinition. Sålunda skulle med järnvägsdrift 
förstås »lokomotivs och vagnars rörelse å järnvägen och vad därmed 
står i omedelbart sammanhang».4 Styrelsens förslag kom emellertid 
icke att påverka lagens utformning. Enligt Raphael (s. 34) skulle 
denna omständighet ingalunda innebära ett reellt avståndstagande 
från den av trafikstyrelsen hävdade tolkningen. Med tydlig anknyt
ning till de tyska fareresonemangen framhäves, att endast den rul
lande materielens framförande på spåren och vad som står i sam
manhang därmed kunde sägas ge upphov till en för järnvägsdrift 
säregen fara. Det låge därför i lagens natur att man måste inskränka 
dess tillämpning till just sådana situationer. Herslow har i sin 
kommentar (s. 12 ff.) givit uttryck åt en liknande uppfattning. 
Rekvisitet »i följd av järnvägsdrift» synes alltså ursprungligen ha 
tolkats tämligen snävt. Det bör dock observeras, att den av trafik
styrelsen föreslagna definitionen, till vilken de nu nämnda förfat
tarna anslutit sig, innehåller reservationen »vad därmed står i ome
delbart sammanhang» och därför knappast kan sägas vara särdeles 
skarp. En formel som denna kan icke lösa de praktiska tolknings- 
svårigheterna.5

4 NJA II 1886 nr 4 s. 8.
5 Detta påpekades redan av Herslow s. 12 f. och Östberg s. 139.

I praxis har rekvisitet »i följd av järnvägsdrift» kommit att ut
mejslas efter delvis andra linjer än dem man ursprungligen tänkt 
sig. De rättsfall, som i detta sammanhang tilldra sig uppmärksamhet, 
ha visserligen ej sällan rört skador i kontraktsförhållanden (pas
sagerare eller anställda), men för att få en rättvisande bild av ut
vecklingen torde det vara nödvändigt att föra in även dessa avgö
randen i blickfältet.

Att skador, som uppkommit genom själva framförandet av tåg 
och därmed jämställd rullande materiel på järnvägsanläggningen, 
falla in under begreppet »i följd av järnvägsdrift» har givetvis 
aldrig betvivlats. Här har man i själva verket framför sig de skade- 
situationer, som bilda begreppets kärna. Hit höra principiellt även de 
fall, där skada tillfogats av- eller påstigande passagerare på grund 
av att tåget satts i rörelse utan att järnvägspersonalen dessförinnan
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förvissat sig om att klarsignal kunnat avges utan risk, liksom där
med jämställda fall.6 Men ej blott befordringsmomenten räknas så
som järnvägsdrift utan även allt framförande av järnvägsfordon, 
som föregår eller följer efter befordringen. Sålunda anses järnvägs- 
skadelagen utan tvekan tillämplig vid skador på grund av range
ring av vagnar och andra växlingsrörelser på bangård.7

6 Se ur praxis NJA 1906 s. 239 och 572, 1930 A 35, 1944 B 208 = FFR 1944 
s. 92 samt NJA 1945 s. 5 5.

7 Se ur praxis NJA 1902 s. 502, 1903 s. 37 och 272, 1904 s. 434, 1916 A 67, 
1922 B 476, 1941 s. 55 5, SvJT 1942 Rf s. 91, NJA 1944 B 1361 = FFR 1944 
s. 330, NJA 1945 s. 638, 1946 B 838 = FFR 1946 s. 218 och NJA 1948 B 752.

8 Herslow s. 15 i. f. Så även enligt motiven till finska järnvägsskadelagen 
1898, se t. ex. Chydenius i FJFT 1903 s. 456 f. och Grotenfelt ib. 1904 s. 40.

I samtliga nu nämnda fall har det varit fråga om tåg i rörelse. 
De egentliga tolkningssvårigheterna börja emellertid, då skada för
orsakats av stillastående järnvägsfordon. Vid lagens tillkomst synes 
man ha utgått från att sådana skador regelmässigt skola anses falla 
utanför dess tillämpningsområde. Endast skador av ångpanneexplo- 
sion på ett stillastående lokomotiv o. d. förklarades höra under la
gens bestämmelser.8 En sådan situation måste ju också sägas inne
bära ett handgripligt realiserande av det »typiska riskmoment», som 
lagstiftaren ansett vara den avgörande motiveringen för skärpt an
svar.

Emellertid har praxis på denna punkt i väsentlig mån vidgat grän
serna för järnvägsskadelagens tillämpningsområde.

Första steget togs genom avgörandet NJA 1895 s. 546. Under arbete på 
tendern till ett för avgång färdigt stillastående ånglok snavade en eldare, 
föll med huvudet före ned på plattformen och ådrog sig därvid så svåra 
skador, att han avled. Såväl HovR som HD ansåg skadan uppkommen i 
följd av järnvägsdrift. I partsargumenteringen hade framhållits, att till detta 
uttryck vore att hänföra göromål, som vore omedelbart riktade på verk
ställande av befordran eller förekommande av skada därav. Till dessa göro
mål hörde i främsta rummet »transportmedlens skötande å järnvägens spår». 
Vidare hade man framhållit, att åtgärderna för lokomotivets skötsel hade 
vidtagits under inflytande av den särskilda fara, som järnvägstrafik medför, 
i synnerhet med hänsyn till att stark brådska alltid råder strax före avgångs- 
ögonblicket.

En likartad skadesituation möter i NJA 1896 s. 430. En stationskarl, som 
var sysselsatt med att tända vagnslamporna i ett för avgång berett tåg, 
snavade och föll ned från taket av en vagn och skadade sig till döds. Skadan 
ansågs av HD även i detta fall ha inträffat till följd av järnvägens drift, 
och det framhölls likaså i argumenteringen, att brådskan vid ett tågs av-
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gång skapar en för ifrågavarande verksamhet karakteristisk fara. Domen 
kan ha påverkats därav, att den skadelidande efterlämnade familj i största 
misär.

Till denna grupp av fall hör även NJA 1904 s. 471. En järnvägstjänste
man, som var sysselsatt med att under ett tågs uppehåll vid en station lasta 
ilgods i en godsfinka, blev skadad i ena benet av en nedfallande låda. I strid 
med uttryckligt uttalande av Herslow (s. 16) ansågs även denna skada ha 
uppstått i följd av järnvägsdrift. Kärandeparten framhöll, att även lastning 
och lossning är förenad med speciell fara särskilt på grund av brådskan 
strax före tågs avgång och på grund av det trånga utrymmet.9

De nu refererade tre fallen synas vara rätt nära knutna till själva be- 
fordringsmomentet i järnvägsdriften därigenom, att de alla röra för avgång 
färdiga tåg. Ett skadefall av annan typ utgör NJA 1904 s. 36. En grind- 
vakterska, som under fullgörande av sin tjänst hade stängt grindarna och 
skulle bege sig över järnvägen för att avvakta tågets passerande, halkade 
på de isbelagda spåren och bröt lårbenshalsen. Bevakningstjänsten ansågs stå 
i sådant nödvändigt sammanhang med tågens framförande, att skadan hän
fördes under järnvägsskadelagen. Till järnvägsdriften har alltså även räk
nats åtgärder, som nödvändigt hänga samman med tågs framförande på en 
järnvägslinje, ett resultat, som väl synes överensstämma med Herslows tolk
ning av lagen.

I detta sammanhang bör även nämnas NJA 1908 s. 324. En banvakt hal
kade och föll omkull under sina försök att på spåret lyfta upp en cykel- 
dressin, som han ämnade använda vid hemfärden från arbetsplatsen. De 
skador, han därvid ådrog sig, ansågs uppkomna i följd av järnvägsdrift (i 
samtliga instanser förelåg dock dissens). Anknytningen till befordringen 
eller nödvändiga åtgärder för tågens framförande synes emellertid här vara 
påfallande svag. Avgörandet måste betecknas som ett utslag av en utom
ordentligt liberal lagtolkning.

Beträffande arten och intensiteten av det erforderliga kausalsammanhanget 
gälla här tydligen samma regler som i skadeståndsrätten överhuvud. Sålunda 
ställer man icke några skärpta krav på kausaliteten, exempelvis att ska
dan nödvändigt skulle behöva orsakas direkt av lokomotiv eller vagnar (se 
ur praxis NJA 1899 s. 41, 1901 s. 68 och 1908 s. 123).

Skada genom åtgärder, vilka ej kunna sägas stå i »nödvändigt» samband 
med trafiken på banan, har regelmässigt ansetts icke omfattad av begreppet 
»i följd av järnvägsdrift». Sålunda har eldskada på grund av svedjande av 
ljung- eller gräsbevuxna slänter vid en järnvägslinje synbarligen icke be
dömts enligt järnvägsskadelagens regler (NJA 1922 A 93—97 och 1933 
B 309). Vidare anses skador, som uppkommit i järnvägens expeditionslokaler, 
väntsalar etc., falla utanför lagens tillämpningsområde.* 1 Om en person hal
kar på yttertrappan till en stationsbyggnad, är därför skadan icke upp
kommen i följd av järnvägsdrift (jfr NJA 1934 s. 371). Ej heller har järn
vägsskadelagen tillämpats, då en kokslucka på en järnvägsstations för all-

9 En liknande ståndpunkt intar tysk praxis, se t. ex. Friese s. 43 f.
1 Jfr Winroth s. 181 och Karlgren s. 97.
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mänheten upplåtna område av glömska från personalens sida lämnats öppen 
och en person skadat sig genom att råka trampa ned i öppningen (NJA 
1944 B 43 8 = FFR 1944 s. 149). Såsom ytterligare exempel på en skade- 
situation, vilken icke täckes av uttrycket »i följd av järnvägsdrift», må 
nämnas, att vattnet i en brunn förstörts genom att kreosottjära nedsipprat 
i marken från en järnvägsstyrelsen tillhörig anstalt för impregnering av 
slipers (NJA 1909 s. 248).

Winroth har sökt sammanfatta resultatet av äldre praxis på 
förevarande område sålunda: »Att skada är en följd av järnvägs 
drift, vill säga, att den skall stå i sammanhang med trafiken på ba
nan eller med därvid använda fortskaffningsmedel eller säkerhets- 
anstalter.»2 Såsom torde framgå av den nu givna översikten kan en 
sådan formulering fortfarande göra tjänst som allmänt riktmärke. 
Ett mera precist besked kan den däremot av naturliga skäl icke ge, 
då kravet på sammanhang mellan trafiken och skadan förefaller 
kunna tänjas rätt kraftigt och därigenom ges ett varierande inne
håll. De mera betydande tolkningssvårigheterna uppkomma emeller
tid vanligen vid skadegörelse i kontraktsförhållanden.

III. Såsom förutsättning för ersättningsskyldighetens inträde en
ligt järnvägsskadelagens allmänna ansvarsregel har ytterligare upp
ställts, att vallande till skadan skall ligga järnvägens förvaltning eller 
betjäning till last.

Med termen förvaltning har man vid lagens tillkomst troligen 
avsett den övervakande och ledande delen av järnvägens personal 
i motsats till betjäningen, varmed förståtts de personalkategorier, 
vilka direkt utföra själva järnvägstrafiken och därmed samman
hängande sysslor.3 En närmare precisering av förhållandet mellan 
dessa båda begrepp saknar intresse, emedan de helt likställts i lag
texten. Däremot bör i detta sammanhang erinras om att enligt la
gens 7 § till järnvägens förvaltning eller betjäning skall räknas icke 
blott i järnvägens tjänst anställda personer utan även personer, 
som utan att vara anställda dock tillåtas ta befattning med järn
vägens drift i större eller mindre omfattning. Man har här i främsta 
rummet tagit sikte på de fall, då en järnvägs drift enligt överens-

2 Winroth s. 181. Rätt likartat har Ussing, Skyld og Skade s. 465 uttryckt 
sig. Grotenfblts formulering i FJFT 1904 s. 40 är däremot alltför snäv för svensk 
rätts del.

8 Herslow s. 18.
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kommelse helt eller delvis ombesörjes av ett annat järnvägsföretag 
eller en järnvägs område i varje fall upplåtits för genomfart av ett 
annat järnvägsföretags rullande materiel.4 Denna utvidgning av be
greppet »järnvägens förvaltning eller betjäning» sammanhänger med 
den förut (s. 191) omnämnda principen, att en järnvägs innehavare 
är ansvarig för av driften beroende skadeutlösande händelser, som 
inträffa inom hans järnvägsområde.

4 A. a. s. 18 f. och Winroth s. 171. Ang. samtrafikavtal mellan olika järn
vägar, se t. ex. NJA 1911 B 4S6, 1917 A 260 och 412 samt 1921 A 149.

5 NJA II 1886 nr 4 s. 9, jfr Herslow s. 21.
° Jfr ovan s. 192 f. Såsom exempel på de skadesituationer, som här komma i 

fråga, kunna anföras FFR 1942 s. 279, NJA 1944 A 101 = FFR 1944 s. 160 samt 
NJA 1946 B 611 — FFR 1946 s. 165 (i sistnämnda fall borde såsom regressbestäm- 
melsc ha åberopats icke järnvägsskadelagen 11 § utan 1902 års lag 12 §).

’ Jfr Killander, Om järnvägens ansvar för skada å gods (1927) s. 20 och

Vid järnvägsskadelagens tillkomst framhölls, att en i lagtexten 
intagen förklaring av culpabegreppet hade synts mindre lämplig.5 
Det har sålunda överlämnats åt doktrin och praxis att ge culpa- 
rekvisitet dess innehåll.

IV. Den allmänna ansvarsregeln har slutligen försetts med vissa 
ytterligare begränsningar dels med hänsyn till skadans art och dels 
med hänsyn till skadeobjektet.

1. Med hänsyn till skadans art har regelns omfattning avgränsats 
så, att man enligt uttrycklig bestämmelse i 1916 års tilläggslag om 
elektriska järnvägar undantagit alla skador, som uppkommit genom 
inverkan av elektrisk ström. Sådana skadefall regleras i stället av 
1902 års lag om elektriska anläggningar.6

2. Med hänsyn till skadeobjektet har begränsning skett i ett par 
riktningar.

Under det att personskador omfattas av järnvägsskadelagen vare 
sig de inträffa inom eller utom kontraktsförhållande (2 §, jfr järn
vägstrafikstadgan 26 § 4 mom.), har den allmänna ansvarsregeln i 
fråga om sakskador inskränkts till att gälla blott utomobligatoriska 
förhållanden. Man har nämligen undantagit skador på för beford
ran mottaget gods (6 § första st., jfr 12 §), vilka i stället skola 
ersättas enligt järnvägstrafikstadgans regler (79 § ff.). Den därmed 
uppdragna skiljelinjen är onekligen både enkel och lätt praktikabel, 
emedan mottagandet till befordran i regel låter sig konstateras ge
nom den stämplade fraktsedeln.7 Skador på gods, som icke av järn-
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vägens personal mottagits till befordran, följa däremot järnvägsskade- 
lagens bestämmelser. Detta avsågs ursprungligen att gälla även om 
godset i fråga befordras med tåg, och lagen skulle sålunda omfatta 
passagerares kläder och personliga tillbehör, handresgods och annan 
dylik egendom, som lagligen finge medföras i kupén utan att av
lämnas till järnvägens personal.* * * * 8 Numera regleras emellertid skador 
på handresgods uttryckligen i järnvägstrafikstadgan 28 §, vilken 
torde anses gripa över järnvägsskadelagen på denna punkt, främst 
därför att detta stadgande torde uppfattas såsom en del av avtals- 
innehållet.

H. Strömberg s. 213. Se i detta sammanhang KM:ts dom 2S/9 1951 i mål mellan
Försäkringsaktiebolaget Hansa och järnvägsstyrelsen. ■—■ Annan tolkning Hult i
Festskrift till Eberstein s. 107.

8 Jfr Herslow s. 37 f.
8 A. a. s. 46. Jfr s. 37 i. f. och Winroth s. 17S. Raphaels kritik s. 41 är så

lunda ogrundad.

Begreppet »gods» användes i lagen genomgående såsom liktydigt 
med »egendom»; termen inbegriper sålunda även fast egendom.9

En ytterligare begränsning av lagens tillämpningsområde har an
tytts i praxis. I fallet NJA 1918 s. 369 hade vid användning av ett 
för två järnvägar gemensamt bangårdsområde eld uppkommit i ett 
den ena järnvägen tillhörigt upplag av slipers på grund av gnist- 
kastning från ett lokomotiv, som tillhörde den andra järnvägen. 
Svaranden anförde bl. a., att järnvägsskadelagen syntes ha tillkom
mit för att reglera förhållandet mellan å ena sidan järnvägen och å 
andra sidan dess personal, passagerare resp, utomstående personer 
men däremot icke för att normera mellanhavanden mellan två eller 
flera järnvägar, som begagna gemensamt område. Samtliga instanser 
funno järnvägsskadelagen ej tillämplig. Hur långt praxis vill hävda 
denna viktiga inskränkning låter sig på grund av brist på rätts- 
fallsmaterial icke närmare fastslås. Den torde dock icke vara be
gränsad till blott det speciella ansvaret för gnistskador.

b) De speciella ansvarsreglerna.

I. Såsom de grundläggande speciella ansvarsreglerna måste be
tecknas bestämmelserna i 5 § rörande strikt ansvar för s. k. gnist
skador.

1. Det är påfallande, att denna art av skadefall i de flesta rätts-
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system blivit föremål för en ur ansvarssynpunkt särskilt sträng 
reglering.1 Visserligen har man därvid begagnat olika metoder, men 
målet har regelmässigt varit ett utöver culparegeln skärpt ansvar. 
Ibland har man på lagstiftningens väg infört denna skärpning; så 
har skett genom de engelska Railway Fires Acts 1905 och 1923 och 
genom ett flertal amerikanska statutes.2 3 I andra fall har man litat till 
vissa i praxis utbildade regler rörande strikt ansvar. Såsom exempel 
kan nämnas den engelska doctrine of Rylands v. Fletcher^, vilken 
anses tillämplig på gnistskador i den händelse järnvägsdriften icke 
sker »under statutory powers». Vanligen ha dock järnvägarna kon- 
cessionerats av parlamentet, varefter de anses ansvariga endast på 
grund av negligence. Trots denna starka begränsning synes man ha 
hunnit rätt långt på det skärpta ansvarets väg, bl. a. genom att 
kombinera negligence-regeln med regeln om masters liability.4 I 
tysk rätt har man formellt hållit fast vid kravet på culpa men än
dock utvidgat ansvaret därigenom, att man i stor utsträckning 
fingerat culpa.5 I norsk rätt har man bl. a. anknutit till expropria- 
tionsregler.6 Även i andra avseenden kan man spåra den starka ten
densen att låta gnistkastning utlösa ett långtgående skadestånds
ansvar, icke minst i en ofta tydlig liberalitet vid kausalitetsbedöm- 
ningen.7

1 Jfr Ussing, Skyld og Skade s. 445. Ang. vissa försök i äldre dansk rätt att 
behandla gnistskadefall mildare än övriga fall av järnvägsskador, se samme förf, i 
UfR 1915 B s. 321 f.

2 Se t. ex. Charlesworth s. 287 resp. Prosser s. 445.
3 Jfr ovan s. 71.
* Jfr Lundstedt, Strikt ansvar I s. 219—21, se även s. 402 ff.
5 Här må hänvisas till Oesterlen i EEA 16 (1900) s. 168 ff., 352 ff., Bienen

feld s. 448 f. med anf. litt., Ussing, Skyld og Skade s. 390 ff., 396 f. samt Ljung
man, Skada och olägenhet s. 45 f.

6 Stang, Erstatningsansvar s. 272.
7 Se t. ex. för tysk rätt Hanow i VR 12 (1933) sp. 434 ff. och för engelsk 

rätt Winfield s. 66 f.
8 Se ovan s. 23 ff.
” Därom närmare ovan s. 73 f.

Såsom förut omtalats hade svensk rättspraxis redan före järn- 
vägsskadelagen infört ett skärpt ansvar för gnistskador genom att 
présumera och i några fall t. o. m. fingera culpa.8 I doktrinen hade 
Nordling med utgångspunkt i de av honom omfattade intresse
teorierna pläderat för strikt ansvar vid gnistkastning.9 Då järnvägs-
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skadelägen uttryckligen upptog ett stadgande om strikt ansvar i 
dessa skadefall, var det alltså icke så mycket fråga om ett införande 
av en djärv nyhet i det svenska rättssystemet som fastmera om en 
bekräftelse av redan uppnådda positioner.

2. Huvudregeln, vilken återfinnes i 5 § första st., är utformad 
som en rent strikt ansvarsregel. Sålunda kräves för ersättningsskyl
dighetens inträde endast, att gnistkastning från lokomotiv eller an
nat järnvägsfordon förekommit, att eldskada inträffat samt att ade
kvat kausalitet kan anses föreligga mellan gnistkastningen och eld
skadan.1

1 Se rörande gnistskador, förutom i det följande anf. rättsfall, NJA 1906 A 23 8 
och FFR. 1943 s. 248. På bevisningen om kausalsammanhanget mellan järnvägs
driften och eldskadan synes man i praxis icke ställa särdeles stränga krav. Jfr 
Herslow s. 39 och Winrotii s. 263 ävensom NJA 1937 s. 141.

2 Sistnämnda situation är ingalunda opraktisk, emedan fortfarande uppvärmning 
genom koleldning begagnas i vissa järnvägsvagnar (t. ex. de internationella Wagons- 
Lits-vagnarna ).

3 NJA 1946 A 171 = FFR 1946 s. 236.
ä Se särskilt sist anf. rättsfall med särdeles intressant partsargumentering 

(akten).
5 Jfr Winroth s. 251 i. f. samt ovan s. 192 f.

Regeln omfattar ingalunda samtliga former av eldskador i följd 
av järnvägsdrift, ej ens alla slag av skador genom gnistkastning. 
Järnvägsskadelagen preciserar själv ansvarssituationerna genom or
den: »Kommer eld lös från lokomotiv eller från eldstad i annat 
järnvägsfordon ...» Å ena sidan behöver det sålunda ej vara just 
genom gnistor, som eldskadan skall ha uppstått, utan det räcker, 
att eld överhuvud kommit lös från lokomotiv eller från eldstad i 
vagn.2 Å andra sidan avses endast skador genom sådan gnistkast
ning, som orsakas av eld. Utanför regelns tillämplighetsområde falla 
alltså skador, som uppkommit genom gnistbildning vid s. k. tjuv- 
bromsning3, utkastande från tåg av brinnande cigarretter, självan- 
tändning av med tåg befordrade explosiva varor o. d. Praxis synes 
vara benägen att i detta avseende tolka 5 § snävt och helt avstå från 
bruk av analogier eller åberopande av »grunderna» för stadgandet.4 
Skador i följd av elektrisk gnistkastning och andra eldskador, som 
orsakas av de elektriska anläggningarna och installationerna, äro 
att bedöma enligt 1916 års tilläggslag om elektriska järnvägar, eme
dan nämnda skador måste anses uppkomna »genom inverkan av 
elektrisk ström».5
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Ansvarsregeln har ytterligare inskränkts till att avse blott sak
skador utanför kontraktsförhållanden, närmare bestämt skador på 
fast egendom eller på lösa saker*3, vilka icke mottagits för befordran 
av järnvägens förvaltning eller betjäning. På denna punkt har man 
sålunda, förutom att personskadorna helt sållats bort, begagnat 
samma gränsdragningsmetod som vid den allmänna ansvarsregeln.6 7

6 Om behovet att skydda även lösa saker för gnistskador, se t. ex. von Bezold 
i EEA 30 (1913—14) s. 123 ff.

’ Se därom ovan s. 202 f.
8 Annan mening tydligen WlNROTH s. 263 i. f.

Gnistskadesituationer, som falla utanför nu avgränsade område, 
måste bedömas enligt järnvägsskadelagens allmänna ansvarsregel och 
allmänna skadeståndsrättsliga regler. På övriga gnistskadefall är där
emot den speciella ansvarsregeln i 5 § exklusivt tillämplig.8 Denna 
avser sålunda att täcka även sådana situationer, där vårdslöshet kan 
anses ligga järnvägens innehavare resp, dess förvaltning eller betjä
ning till last. Att detta är lagstiftarens ståndpunkt framgår kanske 
klarast därav, att just vårdslöshet framhäves såsom en särskild 
»grund» för att ansvaret skall kvarstå trots förefintligheten av vissa 
»motgrunder», vilka principiellt verka ansvarsupphävande. Ett så
dant skrivsätt hade ingalunda varit motiverat, om meningen varit 
den, att man vid culpa av innehavaren eller personalen skulle falla 
tillbaka på den allmänna culparegeln resp, järnvägsskadelagens all
männa ansvarsregel. I praktiken ger emellertid gnistskaderegelns ex
klusivitet sällan upphov till några problem redan av den orsaken, 
att den skadelidande av naturliga skäl regelmässigt nöjer sig med 
att åberopa det skadebringande händelseförloppet och vårdslöshets- 
frågan sålunda ej kommer upp till bedömande. Häri ligger också 
gnistskaderegelns processekonomiska värde.

3. Den nu skisserade regeln om strikt ansvar för gnistskador har 
försetts med tre utomordentligt viktiga modifierande regler, av 
vilka en bygger på principen om den skadelidandes medverkan och 
de två övriga sammanhållas genom förefintligheten av ett kontrakts
förhållande eller åtminstone ett kontraktsliknande förhållande av viss 
beskaffenhet mellan skadegörare och skadelidande.

Att bestämmelsen i 5 § tredje st. närmast anknyter till läran om 
medverkan förtjänar framhållas på grund därav, att de rättsverk
ningar, som utlösas enligt detta stadgande, på intet sätt överens
stämma med den för medverkanssituationer i allmänhet karakteris-
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tiska jämkningen av skadeståndsansvaret. I detta fall resulterar med
verkan nämligen antingen i att ansvaret helt faller bort eller också 
i att ansvaret står kvar i full utsträckning.

Det är icke alla fall av medverkan, som ha dessa konsekvenser. 
Tvärtom har man i lagtexten noga preciserat de relevanta formerna 
av medverkan. Sålunda kräves för ansvarsbefrielse, att någon annan 
än järnvägens innehavare — dvs. ej blott ägare till invid järnvägen 
belägen fastighet eller hans folk utan även helt utomstående tredje 
män, för vilkas handlingar fastighetsägaren alltså blir ansvarig; en 
ovanligt vidsträckt identifikationsregel9 — efter det anläggandet av 
järnvägen påbörjats* 1 »utanför järnvägens område på kortare av
stånd från närmaste järnvägsspår än 30 meter2 upplagt brännbart 
löst gods utan säkert skydd, eller uppfört byggnad av lätt antändligt 
ämne eller täckt förut uppförd byggnad med sådant ämne3, eller 
vidtagit annan dylik åtgärd, som uppenbarligen i väsentlig mån 
ökat den från järnvägstrafiken hotande eldfara». Denna bestäm
melse kan sägas verka såsom ett slags »legalservitut» till förmån för 
järnvägsfastigheter, innebärande en skyldighet för ägare av grann- 
fastigheter att underlåta vissa handlingar.

° Jfr NJA 1906 s. 501 (av fastighetsägaren upplåten avverkningsrätt). 
Raphael s. 42 finner stadgandet i denna del »icke fullt rättvist».

1 Jfr NJA 1915 s. 187 (byggnaden uppförd före ikraftträdandet av järnvägs- 
skadelagen men efter järnvägens anläggande).

Detta avstånd valdes, emedan det ansågs vara den längsta sträcka, som en eld
gnista kunde flyga med bevarad tändkraft, NJA II 1886 nr 4 s. 17.

3 Jfr NJA 1915 s. 187 (byggnad med spåntak ansågs lättantändlig) och 1926 
s. 502 (byggnad med tegeltäckt spåntak ej lättantändlig).

4 Se särskilt NJA 1906 s. 501 (ris och vedtravar efter avverkning) och 1937 
s. 177 (torvavfall efter upptagning av bränntorv). Jfr Herslow s. 44 f. och Win- 
ROTH s. 257. I ett fall har däremot blotta kvarlämnandet av torra kvistar, ris och 
grenar, delvis sammanförda i en större hög, icke ansetts såsom ansvarsbefriande 
medverkan, NJA 1909 s. 3 8 (dock dissens). Utgången torde strida mot 1937 års 
rättsfall och numera alltså sakna prejudikatvärde.

5 Jfr i föreg. not anf. rättsfall.

Det är tydligt, att endast förändringar genom mänskliga åtgärder 
komma i betraktande, ej genom naturhändelser (t. ex. naturligt ho
pande av skogsavfall).4 Däremot erfordras ej, att åtgärderna med
föra en mera stadigvarande förändring; även helt tillfälliga för
hållanden innefattas i undantagsregeln.5 Ytterligare bör uppmärk
sammas, att de i lagtexten uttryckligen uppräknade eller därmed 
likställda åtgärderna samtliga måste vara sådana, att de kunna sägas
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uppenbarligen och i väsentlig mån öka den från järnvägen hotande 
eldfaran.* 6 I motsatt fall kunna de icke tilläggas ansvarsupphävande 
verkan.

8 Jfr HD:s dom i NJA 1937 s. 177 (torvavfall), där eldfarligheten särskilt
framhölls.

7 Jfr t. ex. domsmotiveringarna i rättsfallen NJA 1906 s. 501, 1915 s. 187 och 
1921 A 124.

8 Jfr t. ex. NJA II 1886 nr 4 s. 16 och Winroth s. 261.

Trots att relevant medverkan av nu angivna slag föreligger, kvar
står emellertid ansvaret helt i ett fall, nämligen då skadan har sin 
orsak i vårdslöshet vid järnvägens drift. Till sådan vårdslöshet måste 
räknas culpa såväl av järnvägens innehavare som av dess förvalt
ning eller betjäning. Det åligger därvid den skadelidande att styrka 
vårdslösheten.7

I järnvägsskadelagen 5 § andra st. ha sammanförts två undantags
regler, vilka äro nära besläktade med varandra. Den ena fastslår, 
att järnvägens skadeståndsskyldighet för gnistskador bortfaller, om 
»ägaren av den skadade egendomen, genom underlåtenhet att full
göra honom jämlikt åtagande eller på annan grund åliggande skyl
dighet mot järnvägens ägare eller innehavare, själv föranlett skadan». 
Enligt den andra regeln bortfaller gnistskadeansvaret, om ägaren 
av den skadade egendomen »jämlikt åtagande eller på annan grund» 
är pliktig att själv vidkännas den från järnvägstrafiken härrörande 
eldfaran; liksom enligt regeln i 5 § tredje st. kvarstår dock i sist
nämnda fall gnistskadeansvaret helt, om skadan »har sin orsak i 
vårdslöshet vid järnvägens drift».

Vid första påseende förefalla dessa två undantagsregler angående 
gnistskadeansvar måhända tämligen olikartade. Den ena berör un
derlåtenhet att företa en viss åtgärd (underlåtenhetsregeln), den 
andra förbindelse att själv stå risken för framtida gnistskador (själv
riskregeln). Gemensamt för de båda reglerna tycks blott vara, att 
den skadelidandes skyldighet skall bestå »jämlikt åtagande eller på 
annan grund» ; med detta uttryck avses att täcka ej blott avtal mel
lan skadegörare och skadelidande utan även därmed jämställda, 
kontraktsliknande förhållanden, varvid man främst torde ha haft 
bestämmelser i samband med expropriationsförfaranden i sikte.8 Vid 
närmare granskning synes emellertid likheten mellan de två reg
lerna vara så stor, att gränsen dem emellan knappast är skönjbar: 
underlåtenhetsregeln verkar och är även avsedd att verka såsom ett
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»tyst åtagande» att själv bära skaderisken, en självriskregel.9 Trots 
denna grundläggande likhet kan det dock vara nödvändigt att i ett 
särskilt fall noga avgöra, huruvida en viss avtals- eller expropria- 
tionsbestämmelse skall hänföras till underlåtenhetsregeln eller själv
riskregeln av det skälet, att den förra till skillnad från den senare 
ej föreskriver, att ansvaret skall kvarstå i fall av vårdslöshet från 
järnvägens sida.

De friskrivande bestämmelser, vilka här komma i fråga, äro van
ligen långt ifrån entydiga, och man ställes därför vid deras tillämp
ning ofta inför intrikata tolkningsspörsmål. Därvid måste praxis i 
stort sett sägas ha varit rätt snar att anta, att en i kontrakt, vid 
expropriationsförrättning eller vid expropriationsliknande uppgörelse 
avtalad ersättning — eventuellt förenad med åtagande att företa 
vissa sedermera underlåtna säkerhetsåtgärder, t. ex. flytta en eld
farlig byggnad — innefattar gottgörelse även för framtida gnist- 
skador. Sålunda har uttrycket, att i priset även skulle inräknas »er
sättning för olägenheter och intrång av vad slag som helst som av 
järnvägsanläggningen kunde uppstå», vilket uttryck visserligen var 
kombinerat med en bestämmelse om förhöjda brandstodspremier, 
uppfattats som ett åtagande av fastighetsägaren att själv vidkännas 
den från järnvägstrafiken härrörande eldfaran.* 1 Vid tolkningen av 
sådana och liknande självriskklausuler måste resultatet framgå ur en 
helhetsbedömning av samtliga omständigheter, varvid bl. a. den pre
sterade gottgörelsens storlek givetvis bör tillmätas central betydelse.2

9 Jfr NJA II 1886 nr 4 s. 17. Vidare kunna åt vissa klausuler givas den inne
börden, att de på en gång avse att ge ersättning för säkerhetsåtgärder och ålägga 
fastighetsägaren självrisk; så NJA 1939 s. 663.

1 NJA 1943 s. 610. Se vidare för exempel på olika slags självriskklausuler rätts
fallen NJA 1901 s. 396, 1923 s. 672 och A 585, 1937 s. 141, 1939 s. 663 och 1946 
s. 338 samt från tiden före järnvägsskadelagen NT 1 868 s. 348 och 1873 s. 280 
(jfr ovan s. 23, 2 5 not 9).

2 Se särskilt NJA 1923 s. 672.
14 — 516884 K. Grönfors

När man på detta sätt fastställt innebörden av en viss överens
kommelse, uppkommer i det mycket vanliga läge, att fastigheten 
övergått i ny ägares hand, frågan huruvida överenskommelsen skall 
tilläggas verkan även gentemot den nye ägaren. Givetvis kan man 
ej genomgående tillerkänna överenskommelser av här antytt slag 
sakrättslig verkan. En ohämmad utvidgning av det sakrättsliga skyd
det på denna punkt skulle illa stämma överens med den svenska
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rättens stränga begränsning av sakrätternas rayon och kravet på 
publicitet. Icke minst ur rättssäkerhetens synpunkt vore det onek
ligen vådligt, om man skulle låta varje framletat gammalt avtal 
verka ansvarsupphävande gentemot senare fastighetsägare. I en serie 
rättsfall har emellertid svensk praxis i viss omfattning förlänat 
underlåtenhets- och självriskklausuler sakrättslig kvalitet.3 Gemen
samt för dessa fall är, att överenskommelserna träffats i samband 
med expropriation eller expropriationsliknande förfarande.

3 NJA 1901 s. 196, 1921 s. 672 och A 181, 1917 s. 141, 1919 s. 661 (med 
vidlyftiga utlåtanden av Holmbäck och Ernberg, se akten) samt 1946 s. 118.

1 »Ett bidrag till frågan om ’nya sakrätter’» (i akten till sistnämnda mål).
5 Jfr Bergman, Servitut i modernt rättsliv (1926) s. 134, 157 f. Såsom fram- 

hålles av Karlgren, a. st., torde denna servitutstyp dock ej anses oinskränkt till
låten. —■ Strävandena att pressa in här behandlade fall under någon av de tradi
tionella sakrättskategorierna bero givetvis på den sakrättsliga principen om s. k.
typtvång; se därom t. ex. Undén, Svensk sakrätt I (2. uppl. 1946) s. 8.

8 Begränsningen till expropriationsförfaranden framstår särskilt tydligt i 1946 
års rättsfall, där den starkt underströks. Mot en sådan utvidgning av det sakrätts
liga skyddet på denna punkt HovR i NJA 1921 s. 672 och A 181 samt inom dok
trinen Bergendal, Ersättningsskyldighet s. 160 f.

Karlgren har i en otryckt uppsats4 gjort gällande, att här disku
terade former av uppgörelser skulle vara att betrakta såsom servitut. 
Mot denna uppfattning torde, som Karlgren själv påpekar, icke med 
fog kunna resas den invändningen, att eftergift av ett skadestånds
anspråk ej skulle kunna utgöra innehållet i ett servitut. Det måste 
nämligen enligt svensk rätt anses vara en fullt tillåten servituts- 
form, att en fastighetsägare helt avstår från rätten att beivra im- 
missioner från grannfastighet enligt gällande grannelagsrättsliga 
regler5, och i konsekvens härmed måste också det partiella avstående 
från tillgängliga sanktionsmedel, som ligger i en eftergift av skade
ståndsanspråk, kunna uppfattas såsom servitut. Servitutstanken torde 
dock ej böra komma till användning exempelvis på så sätt, att samt
liga överenskommelser före 1876 års ingång anses åtnjuta sakrätts- 
ligt skydd oberoende av inteckning — en slutsats, vars lovlighet 
icke ens har antytts av domstolarna. Rättsfallsmaterialet ger där
emot klart stöd för uppfattningen, att praxis förlänat sakrättsligt 
skydd i förhållande till ny ägare åt sådana underlåtenhets- och 
självriskklausuler, som tillkommit inom ramen för en expropriation 
eller ett expropriationsliknande förfarande.6 * 8 Denna ståndpunkt 
sammanhänger därmed, att rättsverkningarna av expropriation i
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flera avseenden givits en särställning med hänsyn till intresset att 
genom expropriationen åstadkomma en definitiv uppgörelse.7

7 Däremot synas knappast (i motsats mot vad Strahl, Uppsatser s. 197 synes 
göra gällande) billighetssynpunkter in concreto i nämnvärd grad ha dirigerat rätts
tillämpningen.

8 Jfr SOU 1944: 3 5 s. 33, 41.
8 Se ang. den rättsliga behandlingen av skador på kreatur i äldre rätt NT 1870 

s. 490, NJA 1879 s. 172, 1881 s. 251, 1886 s. 199 och 497, 1896 s. 289, 1900 
s. 236, 1906 s. 64, 1907 A 144 och 204, 1914 A 149, 1916 s. 92, 1917 A 478 
samt 1918 A 362 ävensom Herslow s. 46 f. och departementschefen i NJA II 
1928 s. 665 f. Rörande utvecklingen av järnvägs stängselskyldighet, se SOU 
1944: 3 5 s. 8 ff.

II. Före 1928 års lagändring fanns intet särskilt stadgande om 
järnvägs ansvar för skador på kreatur. På dessa skadefall tillämpades 
därför järnvägsskadelagens allmänna ansvarsregel. Vid bedömandet 
av huruvida culpa från järnvägens sida kunde anses föreligga sökte 
man i första hand ledning i gällande föreskrifter om hägnadsskyl- 
dighet. 1857 års stängselförordning ansågs visserligen ej tillämplig på 
järnvägar, vilka sålunda principiellt icke voro stängselskyldiga och 
ej heller skadeståndsskyldiga blott och bart på grund av stängsels 
bristfällighet.8 Vanligen förekommo emellertid i koncessionsbestäm- 
melserna för järnvägar eller avtal om avstående av mark för järn
väg vissa föreskrifter om stängselskyldighet, vilka i rättstillämp
ningen in dubio ansågos innefatta även skyldighet att hålla hägnad 
i »fredsgillt» (»laggillt») skick (hindra hästar och nötkreatur, som 
icke voro »okynnes» eller »vilda», att tränga in på järnvägsområ
det) . I fråga om statens järnvägar hade vissa stängselföreskrifter upp
tagits i banförordningen och säkerhetsordningen. Beträffande eld
skador på kreatur genom gnistkastning gällde i vanlig ordning gnist- 
skadereglerna i järnvägsskadelagen 5 §.9

Genom lagändringen 1928 infördes i samma lag 6 § andra st. 
vissa regler angående skador på kreatur, vilka regler till sin upp
byggnad påminna om gnistskadereglerna.

Huvudregeln stadgar i överensstämmelse därmed ett fullt strikt 
ansvar för skador i följd av järnvägsdrift på hästar eller nötkreatur, 
dvs. vad i ägofredslagstiftningen går under benämningen »större 
hemdjur», såvida skadan skett annorlunda än i 5 § sägs och inträf
fat »under betesgång». Vad som ligger i sistnämnda rekvisit har i 
förarbetena icke angivits närmare än att därmed avsetts endast löst
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gående och ej tjudrade djur (men väl tjudrat djur, som slitit sig).1 
I praxis har fastslagits, att djurägarens betesmark icke nödvändigtvis 
måste gränsa intill järnvägens område. Avgörande är blott, om 
djuren släppts ut på bete, och betesgången anses fortsätta, även om 
djuren av någon anledning komma in på andra områden än de, där 
de blivit utsläppta, och på grund härav kunna ta sig in på järn
vägsområdet (NJA 1939 s. 30).

1 NJA II 1928 s. 674.
Ib. s. 671. För att grov vårdslöshet från vårdarens sida skall anses föreligga 

måste givetvis fordras mera än blott underlåtenhet att utöva tillsyn över djuren; 
med motsatt tolkning skulle järnvägens ersättningsskyldighet bli en chimär. Jfr 
SOU 1944: 3 5 s. 21.

3 Jfr NJA 1934 s. 340 och 1945 A 65 = FFR 1943 s. 64 (icke laggilla häg- 
nader).

Huvudregeln har försetts med ej mindre än fyra modifierande 
regler angående ansvarets bortfall, av vilka två i sin tur uppta var 
sitt undantagsstadgande.

Till en början märkes, att skadeståndsansvaret upphäves, om den 
som haft att vårda det skadade djuret »uppsåtligen eller genom 
grov vårdslöshet vid bevakningen varit vållande till skadan» (iden
tifikation mellan djurets ägare och dess vårdare). Förebilden till 
detta stadgande har närmast hämtats från den tidigare lagstiftningen 
om ansvar för skada på ren.2

Vidare innehåller järnvägsskadelagen 6 § dels en underlåtenhets- 
regel och dels en självriskregel, vilka båda kalkerats på 5 §:ns mot
svarande bestämmelser. I överensstämmelse därmed kvarstår dock 
vid självriskregeln järnvägens ansvar, om vållande ligger järnvägens 
förvaltning eller betjäning till last. För övrigt kan i tillämpliga delar 
hänvisas till vad som förut sagts om gnistskadeansvaret.

Slutligen finner man en fjärde ansvarsbefriande regel, som i mot
sats till de övriga är säregen just för skador på kreatur. Enligt denna 
regel upphäves ersättningsskyldigheten, om det skadade djuret »in
kommit å järnvägens område, oaktat detta var försett med järn
vägen tillhörig hägnad av beskaffenhet, att dylikt hemdjur, som ej 
varit okynnes eller otamt, därigenom bort utestängas från området», 
dock att ■— liksom enligt självriskregeln — ansvaret kvarstår vid 
culpa av järnvägens förvaltning eller betjäning. På konstruktionen 
av laggillt stängsel torde man vanligen icke ställa särdeles höga 
anspråk.3 Den av lagen angivna måttstocken, förmågan att stänga
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ute större hemdjur, har även upptagits i lagen 13 april 1945 om 
stängselskyldighet för järnväg m. m.4 5, vilken i princip lagt häg- 
nadsplikten på järnvägarna. Att i denna lag även medges undantag 
från nämnda princip saknar i detta sammanhang betydelse. Om 
järnväg enligt 1945 års lag endast behöver hålla stängsel av billigare 
beskaffenhet eller också intet stängsel alls, anses nämligen detta för
hållande icke upphäva järnvägens skadeståndsansvar.0

4 Se om denna lag SOU 1944: 3 5 och NJA II 1945 s. 65 5 ff.
5 Tvärtom anses detta förhållande verka i positiv riktning, så att järnvägen får 

bära de ökade skador, som bli en följd därav. Jfr SOU 1944: 35 s. 58 f. Här må 
nämnas, att järnväg enligt 1945 års lag även bär ansvar för skada av djur, som 
genom icke fredsgill järnvägshägnad tar sig in på annans område och där förorsakar 
skada (8 §).

° Ang. motsvarande äldre regler, se ovan s. 26.

III. Järnvägsskadelagen innehåller i 6 § tredje st. en särskild an- 
svarsregel rörande skador på renar.  Häri stadgas ett fullt strikt 
ansvar för skada i följd av järnvägsdrift på ren, vars ägare har rätt 
till renbete enligt lagen om de svenska lapparnas rätt till renbete i 
Sverige, dock endast under förutsättning att skadan skett på annat 
sätt än genom gnistkastning i 5 §:ns mening och att den inträffat i 
trakt, där lapparna då ägde uppehålla sig med sina renar. Liksom 
vid skador på kreatur bortfaller skadeståndsskyldigheten, om den 
som haft att vårda det skadade djuret genom uppsåt eller grov vårds
löshet vid bevakningen orsakat skadan (identifikation). Beträffande 
tolkningen av dessa bestämmelser kan hänvisas till vad som nyss 
sagts angående deras motsvarigheter vid skador på kreatur.

6

IV. För att fullständiga bilden av järnvägsskadelagens ansvars- 
system bör slutligen nämnas något om det däri föreskrivna ansvaret 
för skador på anställda.

Den allmänna ansvarsregeln har, då det gäller personskador, icke 
inskränkts till att gälla blott i förhållande till utomstående tredje 
män utan omfattar i princip alla kategorier av skadelidande, så
lunda även anställda. Dessa åtnjuta emellertid därutöver ett längre 
gående skydd enligt de särskilda ansvarsreglerna i järnvägsskade
lagen 3 §. I denna stadgas fullt strikt ansvar för järnvägsskada, som 
anställd ådrar sig i tjänsten, t. o. m. om skadan skett i följd av annan
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järnvägs drift. Ansvaret bortfaller endast i händelse av medverkan 
genom grov vårdslöshet av den skadade.7

7 Se närmare NJA II 1886 nr 4 s. 10—12, Herslow s. 24 ff., Östberg s. 138 ff. 
och WlNROTH s. 244 ff.

8 NJA 1931 s. 681 (plenum). Jfr NJA 1929 s. 608 och A !4.
8 NJA 1918 s. 486 och 1947 s. 292. I målen NJA 1941 A 21! — FFR. 1941 

s. 226 och NJA 1947 A 166 = FFR 1947 s. 261 (lokförare) synes man ha till- 
lämpat allmänna skadeståndsrättsliga regler.

1 Se härom exempelvis Karlgren s. 120—22.

Genom lagen 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete 
36 § (jfr lagen 5 juli 1901 angående ersättning för skada till följd 
av olycksfall i arbete 27 §) ha järnvägsskadelagens ersättnings
bestämmelser upphävts såvitt angår skador på arbetare. HD har 
förklarat, att detta upphävande skall anses omfatta »alla de fall, då i 
följd av järnvägs drift arbetare, anställd i järnvägens tjänst, i arbe
tet dödas eller skadas, alltså jämväl när vållande ligger järnvägens 
förvaltning eller betjäning till last».8 På anställda utanför katego
rien »arbetare» äger järnvägsskadelagens regler däremot fortfarande 
tillämpning. Härvid bör dock märkas, att begreppet arbetare tolkas 
synnerligen vidsträckt. Sålunda har varken ordinarie stationskarl, 
ehuru han klassificerats såsom »tjänsteman av lägre grad», eller 
lokförare ansetts inneha sådan befattning, att skadeståndsansvar en
ligt järnvägsskadelagen kunde komma i fråga.9

Till sist må endast erinras om ett annat komplex av regler, som ha 
betydelse i detta sammanhang. Enligt allmänna skadeståndsrättsliga 
regler åvilar nämligen arbetsgivare ett utöver culparegeln skärpt 
ansvar gentemot anställda under vissa förutsättningar1, varigenom 
anställda vid järnvägar sålunda lämnats ytterligare en möjlighet att 
täcka sig för i tjänsten ådragna skador.

c) Culpaformerna i järnvägstrafiken.

Det återstår att något belysa culparekvisitets funktion i den all
männa ansvarsregeln enligt järnvägsskadelagen (I). Denna regel 
tillämpas även på kollisioner med vägfarande vid plankorsningar 
mellan väg och järnväg men uppvisar därvid vissa särdrag, vilket 
motiverar en speciell granskning (II).

I. Att rent kasuella eller självförvållade skador icke omfattas av



215

den allmänna ansvarsregeln är självklart.2 I lagens motiv har dock 
påpekats, att en skada skall anses orsakad av personalens culpa även i 
det fall, att den uppstått genom samverkan mellan en annan orsak 
(exempelvis en naturtilldragelse) och ett eftersättande av den akt- 
samhet, som åligger personalen.3 Sålunda skola givetvis ur säker
hetssynpunkt farliga förändringar i bananläggningens tillstånd upp
täckas genom täta inspektioner och undanröjas.4 5 Redan genom detta 
motivuttalande är antytt, att den av lagen fordrade aktsamhetsgrän- 
sen bör sättas relativt högt. Detta förhållande har, som man kan 
vänta, medfört vissa svårigheter att fixera gränsen mellan culpa och 
casus.

2 Jfr Karlgren s. 96 samt NJA 1939 A 17 (självförvållad skada i kontrakts
förhållande).

3 NJA II 1886 nr 4 s. 9.
4 Se ang. den därvid fordrade aktsamhetsgraden NJA 1943 A 23 3 — FFR 

1943 s. 226 (från bergssida nedfallen sten; culpa ansågs icke föreligga) och NJA 
1947 A 166 = FFR 1947 s. 263 (rälsen förskjuten på grund av tjällossningen; 
culpa ansågs föreligga). Jfr NJA 1900 s. 236 (fråga om kausalsammanhang mellan 
underlåtenhet att inspektera banan och överkörsel av kreatur). Ett gott exempel 
på vilka svårigheter culpabedömningen i dessa skadefall kan erbjuda utgör den be
kanta, år 1891 inträffade järnvägsolyckan vid Mönchenstein i Schweiz (instörtad 
järnvägsbro); se därom Baron i ACP 81 (1893) s. 218 ff.

5 Se ur praxis NJA 1930 B 933 (Statens järnvägars säkerhetsordning), 1931 
B 77 (Överståthållarämbetets reglemente 9 juni 1902 angående trafik med elek
triska spårvägar i Stockholm, jfr NJA 1922 B 333), FFR 1943 s. 241 (gods
transportföreskrifter) och NJA 1944 B 1361 — FFR 1944 s. 330 (instruktion för 
bomvakter). Jfr Winroth s. 175 f. På liknande sätt kunna brott mot utfärdade 
föreskrifter konstituera culpös medverkan, se t. ex. NJA 1941 B 969 (växlings- 
karl följde ej instruktion).

° Så exempelvis NJA 1943 B 213 (av järnvägsinspektör givet tillstånd befriade 
från straffansvar).

7 Så NJA 1940 B 983 och 1945 s. 63 8.

Såsom den klaraste gruppen av culpafall kunna betecknas de situa
tioner, i vilka personalen brutit mot utfärdade försiktighetsregler i 
form av stadgor, reglementen, särskilda föreskrifter av överordnade 
organ osv. Underlåtenhet att iaktta sådana regler konstituerar — 
här liksom på många andra områden av skadeståndsrätten — vanli
gen culpa.6 I vissa situationer kunna dock sådana föreskrifter i 
enlighet med reglerna om förmans befallning neutraliseras genom 
konkreta order av överordnad.6 Vidare har någon gång mindre 
överträdelser av givna föreskrifter ansetts ansvarsfria på grund av 
särskilda omständigheter7; man har dock här att göra med rena
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undantagssituationer. Underlåtenhet att utfärda erforderliga säker
hetsföreskrifter8 eller utfärdandet av felaktiga (olämpliga) före
skrifter9 uppfattas även såsom vårdslöshet och medför alltså ersätt
ningsskyldighet. Det bör i detta sammanhang anmärkas, att i många 
fall, där uppenbar försummelse att följa meddelade instruktioner 
kan konstateras, domstolarna naturligt nog nöja sig med att åberopa 
felet eller försummelsen utan att dessutom åberopa den föreskrift, 
som därigenom åsidosatts.* 1

8 Se ur praxis NJA 1908 s. 123 (underlåtenhet att utfärda föreskrifter till före
kommande av olycksfall vid lastning och lossning av gods), SvJT 1942 Rf s. 91 
(underlåtenhet att utfärda särskilda växlingsföreskrifter), NJA 1946 B 83 8 — FFR 
1946 s. 218 (skada på anställd; underlåtenhet att utfärda särskild säkerhetsföre
skrift rörande viss anordning) samt NJA 1947 A 166 = FFR 1947 s. 263 (under
låtenhet att utfärda föreskrifter om hastighetsnedsättning eller effektiv kontroll av 
spårläget; skada på anställd).

9 Jfr NJA 1933 B 433 (straffansvar för felaktiga föreskrifter av spårvägs- 
kontrollör).

1 Så t. ex. NJA 1942 s. 430 (straffansvar för underlåtenhet av lokförare att ge 
akt på signalanordningar).

2 Se ur praxis NJA 1926 B 396, 1930 B 898, 1933 s. 347, 1938 A 60 — FFR 
193 8 s. 19, NJA 1941 B 714, SvJT 1943 Rf s. 37 och NJA 1943 B 117.

8 Såsom exempel kunna nämnas rättsfallen NJA 1943 A 209 — FFR 1943 s. 1 84 
och NJA 1946 A 171 = FFR 1946 s. 23 6 (bromsfel). — Om culpa vid gnistkast- 
ning, se ovan s. 23 ff. och 208 f., jfr strax härnedan i texten.

4 Belysande är framför allt en jämförelse mellan målen NJA 1899 s. 41 och 
1901 s. 68.

Så snart man kommer utanför de fall, i vilka en tämligen noga 
specificerad föreskrift icke följts, ställer det sig svårare att urskilja 
culpasituationerna. Som ett karakteristiskt typfall kan anses fram
förande av järnvägsfordon med alltför hög hastighet.2 Bedömandet 
av hastigheten måste här som eljest ske med hänsyn till samtliga 
omständigheter i det konkreta fallet och blir givetvis med en så 
varierande måttstock ytterst lösligt. En annan typisk culpasitua- 
tion är framförande av med mekaniskt fel behäftat järnvägsfordon.3

I äldre svensk praxis förefaller culpabedömningen tämligen 
ojämn.4 Utvecklingen synes emellertid ha gått i riktning mot en 
höjning av den fordrade aktsamhetsgraden. Det kan sålunda fast
slås, att domstolarna i fråga om ansvar för järnvägsskador vanligen 
kräva en utomordentligt långt driven försiktighet från järnvägs- 
personalens sida, något som framgår ej minst av de skadesituationer, 
i vilka vårdslöshet icke antagits föreligga eller i varje fall icke an-
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setts bevisad.5 Belysande för denna tendens hos praxis att skärpa 
aktsamhetskravet är målet NJA 1946 A 171 = FFR 1946 s. 236 
angående eldskada på grund av s. k. tjuvbromsning. Emedan de s. k. 
bromsblocken oavsiktligen varit tillslagna även under tågets gång, 
hade till följd av friktionen glödande metallpartiklar slungats om
kring och antänt växtlighet vid sidan om banvallen. HD fann, att 
tjuvbromsningen uppkommit därigenom, att den till bromssystemet 
hörande regleringsventilen icke varit tillräckligt känslig vid loss
ning samt att denna bristfällighet finge antas ha berott på otill
räcklig tillsyn (motsatt mening NRev). Om det tas i betraktande, 
att modernaste bromssystem kommit till användning och att man 
ännu icke lyckats helt eliminera risken för tjuvbromsning, vilket 
fel dock är ytterligt sällsynt, måste man säga sig, att HD här ställt 
kravet på aktsamhet exceptionellt högt. I själva verket torde man 
befinna sig snubblande nära fingerad culpa.

5 Se t. ex. NJA 1930 B 170, 1936 B 903, 1938 B 626 (straffansvar), 1943
B 349, 1948 B 823 samt ur äldre praxis NJA 1901 s. 3 89. Jfr i detta sammanhang 
NJA 1943 B 92 (jämkning av ersättningsskyldighet till noll). Även i de utländska
rättssystem, som använda ett culparekvisit vid järnvägsskador, kan man iaktta, hur 
praxis höjt den krävda aktsamhetsgraden starkt och därigenom kommit allt när
mare ett rent strikt ansvar. Se exempelvis ang. tysk rätt uttalandena hos Genest 
i AfE 1937 s. 68 ff. samt ovan s. 2 5 not 1.

8 NJA 1894 s. 417, 1899 s. 252, 1901 s. 126, 1904 s. 188, 1903 s. 320, 1907 
s. 174 och 349 (invändning om den vägfarandes egen grova vårdslöshet godtogs 
icke). Se däremot NJA 1898 s. 177 (självförvållad skada), 1908 s. 213 och 1923 
A 3 37.

II. Den allmänna ansvarsregeln tillämpas även på skador i följd av 
kollisioner mellan tåg och vägfårande vid plankorsningar. I dessa 
skadesituationer företer emellertid culpabedömningen, som förut an
tytts, vissa särdrag.

Redan i äldre praxis kan man iaktta en viss snarhet att anse culpa 
från järnvägens sida föreligga.6 * 8 Man har sålunda fordrat en påfal
lande hög aktsamhetsgrad. Ofta har man byggt vårdslöshetsom- 
dömet på underlåtenhet att avge signal, särskilt då sikten vid över
gången varit skymd och lokomotivet på grund av lutningsförhål- 
landena framförts nästan ljudlöst med avstängd ånga. Däremot 
lyckades man icke genom insatser av rättspraxis närmare fixera de 
säkerhetsåtgärder, vilka järnvägar måste företa vid plankorsningar 
för att gå fria från ett påstående om vårdslöshet. Detta skedde först
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genom utfärdandet av KK 23 maj 1924 angående varningsmärken 
och säkerhetsanordningar m. m. vid korsningar i samma plan mellan 
järnväg och väg (SFS nr 318), vilken numera ersatts av KK 26 juni 
1933 (SFS nr 469). Plankorsningskungörelsen löser emellertid inga
lunda alla problem rörande culpabedömningen i här avsedda situa
tioner utan måste kompletteras med de regler, som utbildats vid sidan 
därav i rättspraxis.

Plankorsningskungörelsen omfattar enligt sin 1 § alla järnvägar, 
vilka äro upplåtna för allmän trafik7, oavsett om de äro statsägda 
eller privatägda. Däremot falla spårvägar utanför kungörelsens till- 
lämpningsområde (jfr 12 §). Man använder här alltså ett betydligt 
snävare järnvägsbegrepp än enligt järnvägsskadelagen.8 Som man 
kan vänta har det visat sig utomordentligt svårt att få fram en klar 
och skarp gräns mellan järnväg och spårväg. Denna gräns måste 
fixeras från fall till fall under hänsynstagande till anläggningssätt, 
driftförhållanden och övriga omständigheter.9

’ Jfr NJA 1936 B 320.
8 Jfr ovan s. 194 f.
9 Ledande rättsfall på området är NJA 1938 s. 378 (Djursholmsbanan). Jfr 

Hörstadius i FT 1941 s. 217, Jägerskiöld ib. 1942 s. 154 och Norström i NFT 
1944 s. 388. Gränsdragningen mellan järnväg och spårväg blir även aktuell då det 
gäller personalens straffrättsliga ansvar eller skydd, se exempelvis NJA 193 3 s. 368 
och B 93, 1941 B 443 och 490, 1943 s. 43 8, SvJT 1943 Rf s. 37 samt NJA 1946 
s. 303 I och II.

1 SOU 1933: 7 s. 58 ff.

Vidare omfattar kungörelsen blott korsningar mellan å ena sidan 
järnväg och å andra sidan »väg, gata eller annan allmän plats, som 
är upplåten för allmän samfärdsel eller eljest allmänneligen befares». 
Härigenom undantas alltså ett stort antal plankorsningar. Utväl
jandet av de enskilda vägar, som skola anses vara »allmänneligen be
farna», måste ske utan stöd av uttryckliga regler och har också 
givit anledning till åtskilliga tvister. Enligt förarbetena till plan
korsningskungörelsen skola under det citerade uttrycket föras en
skilda vägar, som användas både av ägaren eller hans folk och av 
allmänheten, även om trafiken endast har lokal karaktär.1 Av na
turliga skäl kan man knappast utläsa några mera preciserade gene
rella regler ur det föreliggande rättsfallsmaterialet; därtill är varje 
avgörande i alltför hög grad betingat av de särskilda förhållandena i 
det enskilda fallet. Man får nöja sig med konstaterandet, att av-
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görandena genomgående synas vara grundade särskilt på en uppskatt
ning av antalet fastigheter, som dra nytta av vägen i fråga, samt 
den normala trafikfrekvensen.2

2 Allmänneligen befaren väg har ansetts föreligga i bl. a. rättsfallen NJA 1933 
s. 403, 193 5 A 249, 1937 s. 327, 1939 B 493, 1948 s. 3 87 1—III och 1949 s. 106; 
motsatt utgång t. ex. NJA 1934 s. 136, 1935 A 80, 1935 B 941, 1936 s. 12 och 
373, 1939 s. 145 samt 1942 s. 699. Jfr Norström i NFT 1944 s. 3 89 f. Enligt en 
ib. s. 396 refererad underrättsdom saknar avtal om att viss övergång i strid mot 
plankorsningskungörelsen skall anses såsom »ägovägsövergång med låsta grindar» 
betydelse för skadeståndsfrågan. Ang. skyldighet att halla plankorsning öppen för 
vägtrafik, se NJA 1936 s. 190 och 1941 s. 235. — Om järnvägs skyldighet enligt 
äldre rättspraxis att anordna bevakning av järnvägsövergång, se NJA 1904 s. 188, 
1907 s. 174 och 349, 1908 s. 213, 1914 A 214, 1917 A 477, 1919 A 426 samt 1920 
s. 597 ävensom 1928 A 3 87 och 452.

3 Ang. kostnaderna härför, se NJA 1930 s. 49 I och II, 1930 s. 62, 1931 s. 490, 
1933 A 278, 1936 s. 392, 1936 A 510, 1937 s. 327, 1939 s. 492 och 1948 s. 387 
I—III samt ur äldre praxis NJA 1895 s. 592, 1914 s. 224, 1917 s. 3 86, 1920 s. 5 50 
(linbana), 1922 s. 424 och 1923 A 547. Om statsbidrag till täckande av kostnader 
för säkerhetsanordningar, se särskilt NJA 1948 s. 387 I och II. Underlåtenhet att 
utfärda särskild instruktion eller eljest vidta åtgärder till skydd mot kollision vid 
plankorsning, sedan uppsättande av anbefallda säkerhetsanordningar fördröjts på 
grund av materialbrist, har ansetts innebära vårdslöshet, FFR. 1950 s. 23 5. — Se 
vidare SOU 1951: 52.

4 Se t. ex. NJA 1933 s. 403, 1936 B 320, 1937 A 336, 1939 B 493 och 1946 
s. 655. Ang. krävda åtgärder i vissa särskilda fall, se NJA 1929 s. 670 och 1934 
s. 543. Vid s. k. frisiktsövergångar kräves enligt plankorsningskungörelsen icke 
några bevakningsåtgärder, jfr t. ex. NJA 1925 A 138 och 1947 B 548.

5 Se ur praxis NJA 1930 A 157, 1936 s. 12 och 373, 1939 s. 145, 1942 s. 699 
samt 1949 C 443 = FFR 1949 s. 143. Jfr NJA 1930 B 445 (JustR Edelstam).

6 Norström i NFT 1944 s. 395 med där anf. hovrättsutslag.

I princip är järnvägens förvaltning skyldig att vidta samtliga i plan- 
korsningskungörelsen föreskrivna säkerhetsåtgärder (uppsättande av var- 
ningsmärken, signaler osv.).  Underlåtenhet härutinnan bedömes såsom 
culpa.    Men även andra förfaranden kunna anses vara culpösa. Sålunda kan 
järnvägsförvaltning icke med befriande verkan åberopa, att en viss kors
ning ej omfattas av kungörelsen och att därför någon författningsenlig 
skyldighet att vidta anordningar till vägtrafikens skydd icke föreligger. I 
dylika fall anses det nämligen därutöver åligga järnvägen att företa alla 
med rimlig kostnad förenade åtgärder, vilka kunna minska faran för väg
trafiken, t. ex. undanröjande av skymmande träd och buskar, avgivande av 
tågsignal etc.® Ej heller torde till befrielse kunna åberopas, att järnvägen 
visserligen icke följt föreskrifterna i plankorsningskungörelsen men i stäl
let vidtagit andra ur trafiksäkerhetssynpunkt jämförliga åtgärder.0 Vidare 
måste järnvägen, ehuru uttryckligt stadgande därom saknas, hålla samtliga

3
456
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övergångar i sådant vägtekniskt skick, att fordon och vägfarande utan risk 
kunna passera över spåren, varvid de fordrade åtgärderna stå i proportion 
till trafikintensiteten.7

I vilken utsträckning anses nu järnväg ansvara för säkerhetsanordning
arnas rätta funktion? Om personalen vid handhavandet av anordningarna 
gjort sig skyldig till fel eller försummelse eller om anordningarna varit be
häftade med mekaniskt fel under en så lång tidrymd, att det bort upptäckas 
vid någorlunda täta — vanligen dagliga — inspektioner, anses culpa natur
ligen föreligga.8 Men järnvägen står ingalunda någon garanti för anord
ningarnas felfrihet. Om plötsligt ett mekaniskt fel inträffat, och detta fel 
ej kunnat upptäckas vid närmast föregående rutinmässiga inspektion, anses 
järnvägen ha gjort allt, som rimligen kan krävas, och går sålunda fri från 
skadeståndsrättsligt ansvar.® Så snart ett fel blivit känt eller i varje fall 
borde ha upptäckts, kräves dock att järnvägen vidtar fullt betryggande åt
gärder till skydd för vägtrafiken till dess felet blivit avhjälpt.  I detta sam
manhang bör även framhållas, att signalers eller andra säkerhetsanordningars 
bortfall på intet sätt befriar de vägfarande från skyldigheten att före pas
serandet av övergången förvissa sig om att tåg icke närmar sig.  

*1

23

’ Se ur praxis NJA 1937 s. 569 I (= 193 5 A 259) och II, 1942 A 222 = FFR 
1942 s. 198 samt NJA 1946 A 172 = FFR 1946 s. 239. Jfr NJA 1931 A 283. Av 
1946 års rättsfall framgår, att man kräver kraftiga ingripanden av järnvägsper- 
sonalen vid olycktillfällen.

8 Se t. ex. NJA 1905 s. 520, 1926 s. 301 och 193 5 B 398 samt Norström i NFT 
1944 s. 391 f. med där anf. hovrättsutslag. Jfr NJA 1920 A 319.

8 Så NJA 1936 s. 123. Instruktiv är utredningen i målet NJA 1943 B 468 ang. 
möjligheten av att järnvägssignaler klicka.

1 Ett gott exempel erbjuder fallet NJA 1937 A 337.
2 Se t. ex. NJA 1931 s. 601 och 1937 s. 143. Hur detta skall ske kan icke anges 

genom en enkel regel. Jfr Prosser s. 28 5 f. och Böhmer s. 77.
3 Se ur praxis NJA 1901 s. 126, 1925 A 452, 193 8 B 143 och B 646, 1941 

s. 507, 1942 A 14 — FFR 1942 s. 74 (jfr NJA 1934 B 158), NJA 1945 B 232 =. 
FFR 1945 s. 56 samt NJA 1945 B 855 — FFR 1945 s. 167.

1 Se t. ex. NJA 1927 A 120.
5 Se t. ex. NJA 193 8 A 60 samt hos Norström i NFT 1944 s. 396 f. anf. hov- 

rättsavgörande.

Även det sätt, varpå tåg framförts över plankorsning, kan indicera culpa. 
Ofta har i särskilda tjänsteföreskrifter stadgats skyldighet för förare av 
järnvägsfordon att under vissa förhållanden nedbringa hastigheten, avge 
signal etc., och underlåtenhet att följa sådana bestämmelser medför regel
mässigt ansvar för vårdslöshet.8 Även utan att sådana föreskrifter kunna 
användas till stöd för culpaomdömet fordras en mycket hög grad av akt- 
samhet från järnvägens sida vid framförande av dressiner och liknande 
lätta tjänstefordon4 — vilka vanligen ej påverka ordinarie signalanordningar 
— liksom vid framförande av ur säkerhetssynpunkt särskilt olämpligt sam
mansatta tågsätt5.
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Helhetsintrycket av det nu granskade rättsfallsmaterialet måste 
sägas bli, att domstolarna vanligen ställa utomordentligt höga krav 
på aktsamhet från järnvägens sida. I själva verket är det påfallande, 
i hur få fall av plankorsningsolyckor järnvägen har ansetts fri från 
ansvar.®

Slutligen må i detta sammanhang erinras om ett par typer av ska- 
defall, vilka förete vissa likheter med plankorsningsolyckorna. Den 
ena kan karakteriseras såsom skada, som drabbar »utomstående» på 
bangårdsområde. Även här föreligger, åtminstone delvis, den sär
egna »kollisionen» mellan vägtrafik och järnvägstrafik. Därvid är 
att märka, att man i praxis ställer mycket höga aktsamhetskrav på 
den, som beträder en järnvägs trafikområde.6 7 Blott mera avlägsna 
likheter med plankorsningsolyckorna företer den andra typen av 
skadefall, nämligen kollisioner, som inträffa inom på väg eller gata 
beläget spårområde.8 Några riktlinjer för bedömningen av järnvägs 
culpa i sådana situationer låta sig icke fastställas med ledning av det 
knappa rättsfallsmaterialet.

6 Såsom exempel kunna dock anföras målen NJA 1934 s. 343 (beträffande sä
kerhetsanordningarna), 193 8 B 643 och 1946 B 48 (i sistnämnda fall var bilistens 
culpa mycket grov). Se vidare ovan s. 220 not 9.

1 Se ur praxis NJA 1943 s. 293 och 638. Jfr NJA 1908 s. 1 (passagerare).
8 Se t. ex. NJA 1944 s. 107 (spårväg) och SvJT 1942 Rf s. 91 (järnväg).

C. Biltrafik.

På förevarande område måste man arbeta med tre olika regel
komplex. Grunden bildar här som eljest inom svensk skadestånds- 
rätt den allmänna culparegeln. Denna har emellertid genom bil- 
skadelagen utbyggts med regler om presumtionsansvar, vilka inne
bära en långtgående skärpning av ersättningsskyldigheten utöver 
culparegeln. Slutligen har till dessa båda grupper av regler anknutits 
den obligatoriska trafikförsäkringen.

Bilskadelagen innehåller två regler om presumtionsansvar, vilka 
äro av sinsemellan olika snitt, nämligen dels ägaransvaret (vartill 
ansvaret för brukare sluter sig) och dels föraransvaret. Det sist
nämnda kan beskrivas såsom ett ansvar för egna presumerat culpösa 
handlingar. Ägaransvaret är däremot mera komplicerat till sin upp
byggnad. Till en del utgör det ett ansvar utan egen culpa för an-
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nans, nämligen förarens, presumerat culpösa handlingar. Ägaren bär 
emellertid ansvar ej blott för föraren utan även för bristfällighet på 
bilen. Ägaransvaret i sistnämnda hänseende kan uppfattas än på 
samma sätt som ägaransvaret i övrigt, än som ett ansvar för egna 
presumerat culpösa handlingar (presumerat bristfällig tillsyn etc.) 
och än som ett ansvar oberoende av vare sig egen eller andras pre
sumerat eller ens fingerat culpösa handlingar (dolt fel, »ren olycks
händelse»). Enär ägar- och föraransvar dock i största omfattning 
täcka varandra, synes det lämpligast att trots antydda skiljaktighet 
behandla dem jämsides.

I det följande framställas rekvisiten för reglerna om presum- 
tionsansvar (a), varefter reglernas modifiering vid bilkollisioner un
dersökas (b). Slutligen skall exculpationssystemet granskas närmare 
(c), emedan däri bör sökas det i jämförelse med andra former av 
trafikskadeansvar mest intressanta särdraget.

a) Reglerna om presumtionsansvar.

För ansvarets inträde erfordras, att automobil (I) i följd av trafik 
(II) förorsakar skada på annan person än föraren eller på egendom, 
som ej befordras med bilen (III), samt att förebragt exculpations- 
bevisning icke godtagits (IV). Blott i sistnämnda avseende skiljer 
sig ägaransvaret delvis från föraransvaret.

I. 1906 års bilskadelag upptog i sin 1 § en legaldefinition av be
greppet automobil? Därmed skulle förstås »varje fordon, som för 
framdrivande är försett med kraftmaskin (motor) och icke löper 
på skenor». 1916 års lag upptog i 1 § samma definition men med 
den skillnaden, att uttrycket »varje fordon» preciserats till »varje 
för färd på marken avsett fordon». Härmed åsyftade man att ut
tryckligen undanta luftfartyg från lagens tillämpningsområde.* * * 1 La
gen utgick tydligen från att även luftfartyg kunna betecknas som 
fordon och avlägsnade sig härmed från det allmänna språkbrukets 
fordonsbegrepp, vilket endast torde omfatta markbundna trafik
medel. I övrigt gjordes ingen ändring, och förarbetena till 1916 års

8 En utförlig redogörelse för automobil- och motorfordonsbegreppens utveck
ling återfinnes i referatet av rättsfallet NJA 1942 s. 17. För exempel på defini
tioner av begreppet automobil i utländsk rätt, se Bienenfeld s. 227.

1 NJA II 1917 s. 87.
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lag innehålla därför icke några uttalanden, som äro ägnade att be
lysa definitionen. Man var hänvisad till de knapphändiga yttranden, 
som förekomma i motiven till 1906 års lag.2

2 Ib. 1907 nr 4 s. 3 f.
3 Redan i SOU 1922: 39 s. 175 föreslogs en lagändring för att åvägabringa 

överensstämmelse.

Bilskadelagens automobilbegrepp överensstämde ingalunda med 
motsvarande begrepp i den politirättsliga lagstiftningen (senast 1936 
års motorfordonsförordning 1 § och vägtrafikstadga 1 §).3 Bilskade
lagens begrepp var nämligen mera omfattande, och denna skiljaktig
het accentuerades av utvecklingen i praxis, genom vilken gränserna 
för begreppet ytterligare vidgades. Trafikförsäkringslagens defini
tion av begreppet motorfordon i 2 § första st. var däremot kalkerad 
på bilskadelagens av begreppet automobil men uppvisade några skilj
aktigheter. Särskilt tillädes, att traktortåg (dvs. motorredskap med 
släpfordon) icke skulle anses såsom motorfordon. Trafikförsäkrings
lagen synes därmed till skillnad från motor fordonsförordningen och 
vägtrafikstadgan ha utgått ifrån att traktortåg normalt skulle falla 
in under begreppet motorfordon, varigenom den terminologiska för
virringen ytterligare ökades.

1 samband med antagandet av 1951 års vägtrafikförordning har 
emellertid bilskadelagens definition av begreppet automobil revide
rats, och samtidigt har genom ändring av trafikförsäkringslagen 2 § 
överensstämmelse ernåtts mellan definitionerna i dessa lagar och 
vägtrafikförordningen. Utgångspunkten är härvid vägtrafikförord
ningens bestämning av begreppet fordon (1 § ), vilken företer stark 
släktskap med de gamla bildefinitionerna. Med fordon förstås 
nämligen »varje anordning på hjul, band eller medar, som är in
rättad för färd på marken och icke löper på skenor». Såsom auto
mobil i bilskadelagens mening anses blott »motordrivet fordon» av 
viss beskaffenhet, närmare bestämt dels sådant, som »är inrättat 
huvudsakligen för att självständigt nyttjas till person- eller gods
befordran», dels sådant, som »är inrättat huvudsakligen såsom drag
fordon för annat fordon eller för arbetsredskap och är försett med 
gummihjul» och dels annat sådant, som »är konstruerat för eller 
utan svårighet kan ändras till en hastighet överstigande 30 kilo
meter i timmen».

Redan vid en flyktig genomläsning framgår, att bilskadelagens 
automobilbegrepp enligt gällande liksom enligt äldre rätt är mera
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omfattande än det vanliga språkbrukets motsvarande term. Sålunda 
omfattar det tydligen även motorcyklar, scooters, vissa arbetsred
skap osv.

Från bilbegreppet undantas i bilskadelagens 1 § uttryckligen 
motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående (t. ex. en mo
tordriven gräsklippningsmaskin) ävensom luftfartyg. Det sist
nämnda undantaget förefaller överflödigt4, enär ett luftfartyg knap
past kan sägas vara inrättat för färd på marken, vilket synes förut
sätta ej blott att vederbörande anordning till nöds kan förflytta sig el
ler förflyttas på marken utan även att den skall vara avsedd för eller 
åtminstone kunna användas till vägtrafik eller på därmed jämförligt 
sätt. Ej heller harmonierar undantaget med vägtrafikförordningen 
1 § 2 mom., enligt vilket stadgande luftfartyg helt falla utanför 
begreppet motordrivet fordon. Ytterligare kan undantaget verka 
förvirrande såtillvida, som en s. k. flygbil (flygplan med demon- 
terbara vingar, avsett att användas även i vägtrafik) obestridligen 
uppfyller lagens alla fordringar på en bil så länge vingarna äro av
monterade och anordningen sålunda inrättad för färd på marken, 
varför en sådan trots lagens bestämmelse om luftfartyg rimligen 
måste behandlas som bil i motsvarande mån.5

1 Jfr däremot KProp 19 51 nr 3 0 s. 96.
5 Jfr t. ex. Sauer i VR 15 (1936) Gruppe 6 a Blatt 1. Flygbilen har dock hit

tills icke fått nämnvärd praktisk betydelse.
° SvJT 193 6 Rf s. 26 (velociped med hjälpmotor). Jfr Karlgren s. 99 och 

Bennich s. 10. Före lagändringen 22 juni 1939 (se NJA II 1939 s. 637) voro så
dana fordon undantagna från trafikförsäkringsplikt, jfr NJA II 1929 s. 299 f. Jfr 
i detta sammanhang rättsfallen NJA 1933 s. 294 (trampcykel eller lättviktsmotor
cykel?), 1947 s. 253 (ansvar för rattfylleri ådömdes den, som i spritpåverkat till
stånd fört lättviktsmotorcykel, oavsett huruvida motorn under färden varit från-

Rekvisitet »motordrivet» torde icke avse att innebära någon reell 
förändring av det gamla kravet, att anordningen för framdrivande 
skall vara försedd med kraftmaskin (motor). Denna uppfattning 
vinner stöd av vägtrafikförordningens definition av motordrivet 
fordon i nyss anförda lagrum. Motor för annat ändamål än for
donets framdrivande (t. ex. belysning) räcker ej för att kvalificera 
fordonet som bil. Men det synes å andra sidan ingalunda erforder
ligt, att fordonet uteslutande skall kunna framdrivas med motor. 
Sålunda faller en lättviktsmotorcykel, som ju även kan framdrivas 
genom trampning, in under lagens automobilbegrepp, vilket hittills 
också antagits i praxis.6 Själva motorn kan vara av vilken konstruk-
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tion som helst: kolvmotor, elektrisk motor (NJA 1949 s. 195), 
reaktionsmotor etc. Kravet på motor innebär endast den begräns
ningen, att icke enbart människors eller djurs muskelkraft kommer 
till användning.* * * 7 En s. k. cykelbil omfattas alltså ej av lagen. Att 
även drivmedlet medföres i fordonet kräves däremot icke, även om 
det ligger i sakens natur att så vanligen sker. Är drivkraften elek
tricitet, gör det sålunda ingen skillnad, om denna ackumulerats i 
medförda batterier eller tas från strömförande ledning. Trådbussar 
betraktas alltså som bilar i lagens mening8, vilket förefaller väl 
motiverat, emedan de uppträda i trafiken på liknande sätt som bilar. 
I den mån de medföra reservbatterier, kunna de även framföras 
kortare sträckor oberoende av ledningarna. Slutligen må framhållas, 
att det ingalunda uppställts något krav på att motorn skall vara i 
funktionsdugligt skick för att fordonet skall anses såsom automo
bil. I rättsfallet NJA 1954 s. 616 underkändes i överensstämmelse 
härmed argumenteringen, att en bil med obrukbar motor (två vev- 
stakslager hade smält ned) ej omfattades av bilskadelagen (jfr SvJT 
1947 Rf s. 30). Däremot torde en bil med helt bortmonterad motor 
knappast kunna betraktas såsom motordrivet fordon.9 * * * * * 15

kopplad eller ej) samt SvJT 1947 Rf s. 30 (ansvar för rattfylleri ådömdes en per
son, som medelst trampning framfört motorcykel, vars motor ej var i funktions
dugligt skick).

7 Winroth s. 186; Bennich, a. st.
8 Jfr KProp 1950 nr 30 s. 96. Det kan nämnas, att de även registreras som 

bilar. — Motsatt mening förfäktas för äldre norsk rätts vidkommande av Stang, 
Erstatningsansvar s. 2 50. I nu gällande lag säges däremot uttryckligen att »skeine- 
laus sporveg» skall betraktas som »motorvogn», jfr 0vergaard s. 162. I schweizisk
rätt har Ottinger II s. 658, 802 och 804 not 79 kategoriskt hävdat, att tråd
bussar skola hänföras till järnvägsskadelagen. Att frågans läge emellertid icke är så
klart som det vill framgå av denna framställning, se Meier s. 82 f.

8 Jfr Bennich s. 10 not 4.
1 Ovan s. 223 not 2 a. st. Detta viktiga moment har utelämnats i Rominstitutet

XVII: 1 s. 9.
15 — 516884 K. Grönfors

Med termen fordon i den ursprungliga lydelsen av bilskadelagens 
1 § avsågs enligt uttalande i motiven att uppställa ett krav på be- 
fordringsändamål.1 I motsats härtill stod kategorien motorredskap. 
Vägtrafikförordningens fordonsbegrepp förutsätter däremot icke i 
och för sig något befordringsändamål, och som den viktigaste 
följden av 1951 års ändring av bilskadelagens 1 § kan anses, att 
automobilbegreppet vidgats till att omfatta även vissa slag av red- 
skapsanordningar.
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Motorredskap i egentlig mening — dvs. motordrivna fordon, som 
äro inrättade huvudsakligen såsom arbetsredskap och som äro kon
struerade för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen samt en
dast med svårighet kunna ändras till högre hastighet (vägtrafikför
ordningen 1 § 2 mom. C) — hållas nu liksom tidigare utanför bil
begreppet.2

Annorlunda förhåller det sig däremot med traktorer, m. a. o. mo
tordrivna fordon, som äro inrättade huvudsakligen såsom drag
fordon för andra fordon eller för arbetsredskap och som äro kon
struerade för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen samt en
dast med svårighet kunna ändras till högre hastighet (vägtrafik
förordningen 1 § 2 mom. B). De omfattas numera av bilskadelagen 
i den mån de äro försedda med gummihjul. De ha nämligen ansetts 
representera en sådan typisk trafikfarlighet, att tredje man bör skyd
das genom den utvidgade ansvarigheten.3

Även den särskilda typ av dragfordon, som brukar benämnas
Jfr NJA 1941 s. 626 (vägvält), 1941 A 36 = FFR 1943 s. 37 (vägskrapa), 

1944 s. 406 (till transportabel kapsåg ombyggd personbil) samt NJA 1947 A 50 — 
FFR 1947 s. 104 (väghyvel).

8 Jfr KProp 1950 nr 30 s. 273. I äldre rätt var det tveksamt, huruvida trak
torer skulle anses falla inom bilskadelagens tillämpningsområde. I SOU 1922: 39 
s. 175—77 ansågs lämpligast att hålla alla slags redskap utanför. Lagen tolkades 
dock i motsatt riktning i SOU 1938:27 s. 96 och 1939:3 5 s. 62 ävensom av 
Bennich s. 10. I rättsfallet NJA 1942 s. 17 förklarades bilskadelagen icke äga av
seende på skada »genom användning av sådant arbetsredskap som X:s ifrågavarande 
traktor». Domen innebär tydligen icke något principavgörande beträffande trak
torer i allmänhet. Icke desto mindre har man ibland dragit rätt långtgående slut
satser härav, se Bendz i SvjT 1947 s. 57 och KProp 1950 nr 30 s. 273. Jfr de 
försiktigare ordalagen i SOU 1948: 34 s. 296. Samma utgång fick rättsfallet FFR 
1946 s. 378, jfr FFR 1950 s. 25 5 (enligt rubriken, vilken uppgivits ha formulerats 
av en av HovR:s led., ansågs bilskadelagen ej tillämplig på traktortåg; av referatet 
framgår dock icke, om talan grundats på bilskadelagen). Även vissa bilar, vilka 
ombyggts i enlighet med av KK 31 maj 1940 om hänförande av vissa automobiler 
till fordonstypen motorredskap (SFS nr 440) angivna fordringar,, ha i äldre rätt 
undantagits från bilskadelagens tillämpningsområde. Se SvjT 1945 Rf s. 27 II (s. k. 
epatraktor) samt ang. ombyggnadssättet SOU 1939:35 s. 23 ff. Väg- och vatten
byggnadsstyrelsen har i sin praxis till automobil hänfört dragfordon, som eljest 
skulle anses som motorredskap, om någon del av släpfordonets last vilar på for
donet (»pivotvagn»). Denna ståndpunkt kritiserades men ansågs av departements
chefen icke föranleda någon särskild bestämmelse i 1940 års KK, se KProp 1940 
nr 114 s. 14 f. Om icke samtliga fordringar enligt nämnda författning uppfyllts, 
har anordningen klassificerats som automobil, NJA 1949 s. 249. Motsatt utgång 
NJA 1944 s. 406. Jfr SvjT 1945 Rf s. 68.
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truck, omfattas av bilskadelagens automobilbegrepp.4 Detta har även 
i äldre rätt antagits för visst fall i målet NJA 1950 s. 587 med hän
syn till vad som utretts angående vederbörande fordons konstruk
tion och användningssätt. I och för sig är utgången av detta mål 
förenlig med bilskadelagens tidigare stränga krav på befordrings- 
ändamål, så snart vederbörande traktor eller truck är avsedd för 
person- eller godsbefordran ensam eller genom sammankoppling 
med därför avsedd släpvagn.5

Det har i äldre rätt vållat vissa svårigheter att avgöra, huruvida 
bil med påmonterat arbetsredskap borde behandlas som bil eller 
som utanför bilskadelagens tillämpningsområde fallande motorred
skap. I hovrättsfallen SvJT 1948 s. 573 och 1951 s. 490 klassificera
des en med snöplog försedd lastbil såsom bil; bortsett från de an
ordningar, vilka erfordrades för att anbringa plogen, hade några 
förändringar såvitt visats icke företagits. I rättsfallet NJA 1948 
s. 5 84 (lastbil med framplog och s. k. högervingad bakplog) synes 
HD:s majoritet däremot ha utgått från att anordningen vore att 
betrakta som motorredskap. Minoriteten har klart utsagt, att anord
ningen fortfarande vore att anse som bil men har därvid inriktat sin 
huvudsakliga uppmärksamhet icke på anordningens mekaniska be
skaffenhet utan på den hastighet, varmed den snöplogande bilen vid 
tillfället framfördes. En oundviklig och egendomlig konsekvens av 
en sådan gränsdragningsmetod synes bli, att anordningen från den 
ena minuten till den andra kan övergå från att vara bil till att bli 
motorredskap och omvänt allteftersom hastigheten vid använd
ningen växlar. Efter 1951 års lagändring har tvekan på denna punkt 
undanröjts därigenom, att med arbetsredskap försedda bilar alltid 
innefattas åtminstone i den tredje gruppen av i bilskadelagen om
nämnda motordrivna fordon, nämligen sådana, som utan att om
fattas av de båda första grupperna äro konstruerade för eller utan 
svårighet kunna ändras till en hastighet överstigande 30 kilometer 
i timmen.

Svårigheter ha även vissa för militärt bruk tillskapade special
fordon erbjudit.® I en serie ungefär samtidigt föreliggande mål, NJA

1 Jfr SOU 1948: 34 s. 90.
° Se särskilt JustR Beckmans yttrande i anf. rättsfall. Jfr dock nedan s. 324.
° Jfr KK 11 februari 193 8 med särskilda föreskrifter angående det militära 

motorfordonsväsendet och den militära vägtrafiken m. m. (SFS nr 50) 2 §, ändrad 
genom KK 28 mars 1941 (SFS nr 181): »Därest vissa krigsmakten tillhöriga, för
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1946 s. 209, 257 och 554, har jakande besvarats frågan, huruvida 
stridsvagn skulle hänföras till begreppet automobil. I det andra av 
dessa mål förutsattes bilskadelagen vara tillämplig, och i de båda 
övriga begagnades formuleringen, att lagen vore tillämplig »med 
hänsyn till vad i målet blivit upplyst angående stridsvagnen (rö
rande ifrågavarande stridsvagn)».7 Avgörandena böra sålunda tol
kas med stor försiktighet. Utgången av dessa mål förtjänar upp
märksamhet av den anledningen, att bilskadelagens ursprungligen 
stränga krav på befordringsändamål här tydligen icke upprätthål
lits. De vapen, som medföras i en stridsvagn, måste nämligen rim
ligtvis betraktas såsom en huvudsaklig del av själva vagnen, och 
besättningen följer med icke för att befordras utan blott för att 
betjäna vagnen och dess vapen. Att stridsvagnarna icke desto 
mindre i dessa fall behandlades såsom bilar hänger säkerligen sam
man med tanken, att de — åtminstone så länge de uppträda i väg
trafiken — representera en med bilar jämställd »trafikfara». Efter 
lagändringen 1951 omfattas de utan tvivel undantagslöst av bilskade
lagen, enär även de falla under den nyssnämnda tredje gruppen 
av motordrivna fordon.

II. För bilskadelagens tillämplighet fordras vidare, att skadan 
uppkommit i följd av trafik. Detta rekvisit är tydligen uppbyggt i 
två led: dels måste bilen vid skadetillfället befinna sig i trafik och 
dels måste det föreligga adekvat kausalitet mellan trafiken och den 
skadliga effekten (jfr uttrycket »i följd av»). Av samma skäl, som 
anförts beträffande det likartade rekvisitet »i följd av järnvägs 
drift», förefaller det emellertid lämpligast att behandla båda leden 
sammantagna.

särskilda militära ändamål tillverkade fordon icke med ledning av de beskrivningar, 
som angivas i 1 § 2 mom. vägtrafikstadgan, kunna hänföras till någon i nämnda 
mom. angiven fordonstyp, bestämmer efter framställning av arméförvaltningens 
tygdepartement Konungen eller den myndighet Konungen därtill förordnar, till 
vilken fordonstyp fordonen i fråga skola i trafikhänseende hänföras.» Numera har 
ett liknande summariskt förfarande genomförts beträffande alla slags fordon ge
nom stadgandet i vägtrafikförordningen 1 § 5 mom. andra st.

’ Med samma motivering avgjordes NJA 1948 A 23 = FFR. 1948 s. 31. Jfr i 
detta sammanhang NJA 1949 s. 253. I NJA 1947 B 106 = FFR 1947 s. 169 
tillämpades bilskadelagen däremot icke på av stridsvagn förorsakad skada, vilket 
bl. a. torde sammanhänga med den speciella skadesituationen.
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1. Det har sagts, att de mera betydande rättssystemen vid avgräns- 
ningen av relevanta bilskadesituationer i allmänhet följt endera av 
två huvudlinjer. Man har sålunda krävt, att bilen skall befinna sig 
antingen i drift (Betrieb, emploi, mouvement etc.) eller i trafik 
(Verkehr, circulation, trafic etc.).8 Iakttagelsen synes träffande men 
bör kompletteras med påpekandet, att gränsen mellan nämnda hu
vudlinjer ingalunda är skarp. Särskilt väl illustreras detta förhållande 
av det tyska begreppet »Betrieb».9 Ibland har man däri velat se ett 
specifikt maskintekniskt begrepp, innebärande att en bil är »im 
Betrieb» endast så länge den för bilens framdrivande använda kraft
källan är i verksamhet. Andra ha däremot velat uppställa ett mera 
vittomfattande trafiktekniskt begrepp, varigenom även alla i för
hållande till bilens färd förberedande och avslutande handlingar med
tas. Även sådana ha nämligen ansetts ge uttryck för de typiska fare
moment, varmed biltrafiken är behäftad. Sistnämnda tolkning över
ensstämmer närmast med ett vidsträckt trafikbegrepp. I tysk praxis 
har ytterligare märkts en tydlig strävan att anknyta till begreppet 
trafik i en något annan mening genom att anse bilen vara »im 
Betrieb» så länge den ej nått slutmålet för sin färd, alltså även under 
tillfälliga uppehåll.* 1 Därmed har man såsom tolkningsdatum upp
ställt ett subjektivt moment, nämligen förarens, ägarens eller bru
karens avsikt med färden i det konkreta fallet, något som torde 
bidra till att göra rekvisitet svårtillämpat.

8 Rominstitutet XVII: 1 s. 9 ff.
° Se därom exempelvis Isaac s. 126 ff., Boller s. 100 ff. och Geigel s. 190 ff. 

samt för schweizisk rätt särskilt Oftinger II s. 8 52 ff.
1 Se t. ex., förutom i föreg. not anf. arb., Liebers i VR 13 (1934) sp. 443 

och Enneccerus s. 968. Jfr den instruktiva diskussionen mellan Lechner i VR 13 
(1934) sp. 504 ff., Gadow i VR 14 (1935) sp. 4 ff. och Pienitz, ib. sp. 373 ff.

2 Jfr Rominstitutet XVII: 1 s. 12 f.

I utländsk lagstiftning förekommer vidare, att man reserverar det 
skärpta skadeståndsansvaret för de fall, att bilen varit i rörelse, tra
fik e. d. på allmän trafikled.2 Även där så ej uttryckligen skett, 
är det ingalunda uteslutet, att denna gränsdragningsmetod tolk- 
ningsvis tillagts viss betydelse.

Vad beträffar kravet på adekvat kausalitet må nämnas, att detta 
vanligen upprätthålles i främmande rätt. Dock har den tyska bil- 
skadelagens uttryck »bei dem Betrieb» — i överensstämmelse med 
vad ibland hävdats beträffande motsvarande uttryck i Reichshaft-
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pflichtgesetz3 — ej sällan uppfattats så, att det anses tillräckligt med 
ett svagare rumstidligt samband.4

3 Se ovan s. 197.
4 Se bl. a. Geigel s. 191 och Enneccerus s. 967.
5 NJA II 1907 nr 4 s. 5 i. f.
° Se därom t. ex. Agge, Straffrätt s. 43 f. och beträffande specialstraffrätten 

Thornstedt s. 70.

2. Att avgöra, vilka skador, som skola anses ha inträffat i följd 
av trafik, har visat sig vara den kanske vanskligaste uppgiften för 
svensk praxis på bilskadelagens område. Detta förutsåg man emel
lertid icke vid antagandet av 1906 års bilskadelag, vars motiv täm
ligen hastigt glida över problemet. Däri framhålles blott, att dom
stolen får avgöra, »om skadan står i verkligt kausalsammanhang 
med automobiltrafiken och således antingen är omedelbart föranledd 
av automobilförarens fel eller försummelse eller ock indirekt härrör 
därav, att, vid en av annan orsak framkallad skada, automobilfö- 
raren eftersatt den omtänksamhet, uppmärksamhet och omsorg, som 
ålegat honom och kunnat leda eller bidraga till skadans förmin
skande.»  Man berörde sålunda endast kausalitetsfrågan, medan det 
däremot tydligen förutsattes vara självklart, vad som skulle anses 
såsom trafik. Mot bakgrunden av motivens föregående uttalanden 
om bilarnas särskilda hastighetsmöjligheter såsom ansvarsgrund ver-

5

l kar det troligt, att åtminstone i huvudsak blott bilar i rörelse an
setts falla under lagen. Några lagtolkningssvårigheter på denna 
punkt synas ej ha aktualiserats, varför motiven till 1916 års lag 
iaktta fullständig tystnad. Först på senare år ha domstolarna i allt
mera ökad omfattning haft att ta ställning till ifrågavarande pro
blem. Denna rättspraxis skall här granskas.

3. Dessförinnan torde det emellertid vara lämpligt att kasta en 
blick på det närbesläktade begreppet förande av bil enligt rattfylleri
lagstiftningen. I allmänhet bör man givetvis vara ytterst försiktig 
med att på grundval av ett straffrättsligt begrepp och dess tolkning 
dra några slutsatser för civilrättens del. I detta fall torde man dock 
kunna slå fast, att alla företeelser, som falla under förande, även 
måste klassificeras såsom trafik. Denna tes stödjes såväl av ordens 
rent språkliga innebörd som av straffrättens ur rättssäkerhetssyn
punkt välgrundade principiella avståndstagande från extensiv tolk
ning av brottsrekvisit.  Begreppet förande synes i förhållande till 
begreppet trafik alltid bli det mindre omfattande.

6
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Varken förarbetena till trafikbrottslagen 4 § eller motiven till 
motsvarande äldre bestämmelser7 ge någon anvisning om hur rekvi- 
sitet förande bör uppfattas. Däremot har problemet varit uppe till 
bedömande ett flertal gånger i rättstillämpningen. Där rekvisitet 
ansetts vara uppfyllt, har bilen genomgående varit i åtminstone 
någon rörelse, låt vara ibland en tämligen obetydlig sådan (se t. ex. 
NJA 1931 s. 138, 1940 s. 230 och 1944 s. 307)7 I överensstämmelse 
med denna ståndpunkt har rekvisitet ej ansetts uppfyllt, då bilen 
förblivit stillastående, trots att vederbörande startat motorn i av
sikt att köra (SvJT 1932 Rf s. 78).

Om man alltså tycks ha hållit på att bilen måste befinna sig i rö
relse, följer dock icke därav, att denna rörelse nödvändigt skall 
åstadkommas av motorn. Tvärtom har genom flera rättsfall fast
slagits, att förande av bil även innefattar, att man låter en bil av 
egen tyngd rulla nedför en backe eller trampar en lättviktsmotor
cykel utan anlitande av motorkraft (NJA 1935 s. 354, 1936 s. 69 
och 1947 s. 253 samt SvJT 1947 Rf s. 30) — däremot ej att man 
går bredvid och leder en motorcykel, vars motor icke är i gång 
(NJA 1951 s. 314).

Rattfyllerilagstiftningens begrepp förande av bil torde i stort sett 
överensstämma med vägtrafiklagstiftningens motsvarande begrepp, 
något som bestyrkes av de likartade resultat, som uppnåtts i praxis 
(se NJA 1934 s. 81 och 616). I vägtrafiklagstiftningen förekommer 
vidare begreppet färd, vilket ju redan språkligt sett är mera omfat
tande än förande, då det dels icke förutsätter, att den som färdas 
även själv är förare, dels kan vara liktydigt med resa, vari även 
mera tillfälliga uppehåll inbegripas. En tillfälligt parkerad bil har 
också ansetts befinna sig »under färd» (NJA 1934 s. 659). Slut
ligen må framhållas, att stillastående bil under vissa förhållanden 
ansetts befinna sig »i trafik» vid bedömande av förseelse mot 1936 
års vägtrafikstadga (SvJT 1942 Rf s. 34).

4. Ay clet lpittills sagda framgår, att bilar i rörelse, även tämligen 
obetydlig sådan, regelmässigt måste anses befinna sig i trafik. Detta 
bekräftas av rättsfallet NJA 1949 s. 195, där skadan, trots att veder
börande saknat avsikt att köra och oavsett att bilen varit uppställd i 
garage, ansågs uppkommen i följd av trafik, enär med startanord-

’ Därom SOU 1940: 17 s. 9 ff.
8 Jfr Biörklund & Berglund, Vår trafiklagstiftning (1952) s. 54 och 125 

samt Persson i Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1948 s. 284 f.
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ningarna vidtagna åtgärder varit ägnade att sätta bilens motor i gång 
och även föranlett, att bilen av egen kraft kommit i rörelse. Vidare 
följer, att bilens rörelse i allmänhet icke behöver åstadkommas av 
motorns dragkraft. Även en av egen tyngd rullande bil omfattas av 
bilskadelagen (SvJT 1944 Rf s. 31).ÿ I NJA 1932 s. 84 har man 
gått ett steg längre. En med tillkopplad släpvagn försedd bil hade 
fått motorstopp i en uppförsbacke, och för att hindra att den i det 
hala väglaget skulle glida bakåt vred föraren hastigt om ratten, var
vid släpvagnen kom att bli stående tvärs över vägen i vinkel mot 
bilen och därigenom hindra trafiken. Föraren kopplade därför loss 
släpvagnen, men under försöket att föra densamma åt sidan halkade 
han; släpvagnen rullade då av egen tyngd nedför backen och ska
dade en fotgängare. Skadorna ansågos av HovR och HD uppkomna 
i följd av trafik med bilen, trots att släpvagnen vid olyckstillfället 
ej var kopplad till bilen.

Vad beträffar kravet på adekvat kausalitet synas samma regler 
tillämpas som eljest i skadeståndsrätten. Sålunda fordras icke fysisk- 
mekanisk kontakt mellan skadegörare och skadelidande. Ej sällan 
inträffar, att ett fordon vid möte med ett annat utan att beröra detta 
senare tränger detsamma åt sidan, varvid skador uppkomma (dikes- 
körning, påkörning av annan vägtr af ikant etc.). Sådana skador äro 
utan tvekan att betrakta såsom inträffade i följd av trafik (se t. ex. 
NJA 1936 A 24, 1941 B 102, 1944 s. 34 och 1946 s. 634).* 1 En annan 
sak är, att kausalitetsbedömningen i dessa fall onekligen är förenad 
med särskilda svårigheter och därför kan utfalla mycket olika (se 
exempelvis NJA 1930 B 949 och 1937 B 291). Närbesläktad är den 
situationen, att en passerande bil skrämmer en häst så att denna ska
das eller orsakar skada, ett klassiskt skadefall, som skymtar redan i 
motiven till 1906 års lag.2 Även av bilar orsakade eldskador anses 
uppkomna i följd av trafik.3

9 Annorlunda behandlas utan motorkraft rullande bilar utanför trafikled, se ne
dan s. 240. Då i en backe parkerad bil av sig själv kommer i rullning, måste detta ej 
sällan anses tyda på, att parkeringen ej skett med full omsorg. I engelsk rätt anses 
med hjälp av res z/»/-doktrinen (ovan s. 71) som negligence, att en bil av sig 
själv börjar rulla utför en backe. Jfr Lundstbdt, Strikt ansvar I s. 272 noten 
(fallet Parker v. Miller).

1 Jfr NJA 1930 A 449 och TR 1941 nr 17 ävensom NJA 1946 B 1203.
2 NJA II 1907 nr 4 s. 4. Se ur praxis NJA 1909 s. 103 (talan ogillades dock,

emedan culpa i enlighet med 1906 års lag icke ansågs styrkt), 1936 B 913 och 193 8
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Ibland inträffar, att den skadegörande bilen förblir okänd (den 
har t. ex. försvunnit från olycksplatsen utan att numret har kunnat 
uppfattas). Om den skadelidande vänder sig mot Trafikförsäkrings- 
föreningen för att få ersättning (jfr trafikförsäkringslagen 21 §), 
åligger det honom att föra en säregen kausalitetsbevisning. Förutom 
den vanliga bevisningen i detta hänseende måste han nämligen även 
visa, att en okänd bil verkligen uppträtt på olycksplatsen på av 
honom angivet sätt vid den kritiska tidpunkten. Lyckas han härmed, 
ställer det sig av naturliga skäl praktiskt taget omöjligt för Trafik- 
försäkringsföreningen att med framgång föra exculpationsbevisning 
med avseende på den okände föraren.* * 3 4

s. 296. Jfr TR 1933 nr 6 samt ur äldre praxis NJA 1894 s. 417 (tåg skräm
mer häst).

3 Se t. ex. NJA 1913 A 137 (lastbil fattar under färd eld på grund av för- 
gasarbrand och orsakar därigenom skogsbrand) och beträffande gengasdrivna bilar 
nedan s. 234 ff. Avvikande uppfattning Simonsen i TfR 1939 s. 482 f.

4 Se ur praxis NJA 1936 A 131, 1941 A 53 och 1946 s. 634. Då föreningen 
fullföljde sin talan i förstnämnda mål, framhöllos bl. a. följande synpunkter (ak
ten) : »Därest HovR:s dom skulle stå fast, torde föreningen kunna förvänta åt
skilliga framställningar om ersättning för olycksfall, vilka inträffat i omedelbart 
samband med att den skadade passerats av något motorfordon, om vars identitet 
upplysning saknats — åtminstone i städerna torde de flesta trafikolycksfall kunna 
sägas hava inträffat under dessa förhållanden — och föreningen skulle i dessa fall 
bliva skyldig att utgiva skadestånd, såvida det icke kunde från föreningens sida 
styrkas, att föraren av fordon, som befunnit sig invid olycksplatsen, varit fri från 
vållande. Att i dessa fall mot ett påstående om skuld hos den okände åstadkomma 
exculpationsbevisning torde med de krav, som ställas på en sådan bevisning, med 
få undantag vara omöjligt. Det torde därför få anses angeläget, att bevisnings- 
regeln i 2 § bilskadelagen icke tillämpas förrän full bevisning förebragts därom, 
att skadefallet verkligen är en adekvat följd av trafiken med motorfordon.» — 
Ang. ifrågasatt tillämpning av trafikförsäkringslagen 21 § på gengasförgiftning, 
som en arbetare vid en verkstad ådragit sig under reparation av gengasbilar, se NJA 
1948 s. 317.

5. I fråga om bilar i rörelse ter det sig oftast naturligt att tala 
om trafik. När det gäller stillastående bilar, är förhållandet dock 
vanligen ett annat. Här möta därför synnerligen tveksamma gräns- 
dragningsproblem. Närmast de hittills behandlade skadesituatio- 
nerna stå de fall, där skada inträffat på grund av vissa förarens åt
gärder, som företas under blott tillfälligt uppehåll i färden eller 
direkt föregå resp, följa på densamma och som stå i omedelbart 
samband med bilens användande. Bland hithörande mål kunna ur
skiljas ett flertal undergrupper.
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Som en sådan grupp framstå de fall, i vilka skada orsakats av åtgärd i 
samband med bilens startande. Skada av detta slag anses regelmässigt ha 
uppkommit i följd av trafik.5 Ett exempel erbjuder TR 1939 nr 13 (back
slag av startvev), ett annat NJA 1943 s. 431 I (=NJA 1943 B 247). I 
sistnämnda rättsfall skulle en med gengasaggregat försedd lastbil köras ut 
ur en magasinslokal, där den hade stått parkerad under natten. Gasgenera
torn var ej tänd. Föraren beslöt att köra ut bilen på bensin och öppnade 
därför kranen till en liten hjälptank, som var placerad ovanför vindrutan, 
och flödade därefter förgasaren. I startögonblicket slog en eldslåga upp på 
motorhuvens högra sida från förgasaren mot bensintanken och antände 
några vassmattor, vilka lågo på skjulets takbjälkar omedelbart ovanför bilen. 
Eldens spridning kunde icke hejdas, utan hela byggnaden med inventarier 
brann ned.

Även NJA 1943 s. 431 II rör åtgärd i samband med start men aktuali
serar den särskilt ökade eldrisk, som gengasdriften medför. Föraren tände i 
strid med gällande föreskrifter gengasgeneratorn, medan bilen ännu befann 
sig i garaget. Ungefär en halvtimme senare utbröt eld i byggnaden, som 
snabbt blev övertänd. Det ansågs framgå av utredningen, att eldsvådan 
orsakats genom att gnistor fallit ut från aggregatet. I målet förekom vid
lyftig argumentering. Av ena parten framhölls särskilt, att en dom på 
skadestånd skulle förutsätta en extensiv tolkning, som strede icke blott mot 
vanligt språkbruk6 utan även mot trafikförsäkringens syfte. Denna försäk
ringsform vore nämligen ingalunda uppbyggd med tanke på att täcka de 
ofta utomordentligt omfattande eldskadorna, för vilket ändamål den van
liga brandförsäkringen lämpade sig betydligt bättre. Skulle nu ansvaret för 
sådana eldskador som i förevarande fall övertas av trafikförsäkringen, bleve 
följden antagligen en icke oväsentlig premiehöjning. Mot dessa invändningar 
anfördes, att grunden för det utvidgade ansvaret enligt 1916 års lag vore 
biltrafikens särskilda riskmoment. I de fall, då dessa framträdde, borde lagen 
i överensstämmelse härmed vara tillämplig. Förutsättningen att trafikmo
mentet gjorde sig påtagligt gällande vore i förevarande fall utan tvekan 
uppfylld. Tändningen av gengasaggregatet vore ett led uti igångsättandet 
av bilen, och denna måste även härunder anses befinna sig i trafik i lagens 
mening. HD framhöll i tydlig överensstämmelse med sistnämnda synpunk
ter men i strid med det resultat, vartill underdomstolarna kommit, att eld
skadan uppstått genom gnistkastningen vid gengasaggregatets tändande 
eller bilens igångsättande och vore att anse som uppkommen i följd av 
trafik.

Än längre går NJA 1947 B 372 = FFR 1947 s. 176, där gnistkastningen 
ej skedde direkt från gengasaggregatet. I samband med start slaggade föraren 
generatorn och lade slaggen i en därför avsedd tunna, som dock var pla-

Om startförsöket lyckas eller ej måste rimligen sakna betydelse i detta sam
manhang. Motsatt åsikt förfäktades av ena parten i målet NJA 1947 B 572 — FFR 
1947 s. 176.

8 Jfr Hult i SvJT 1947 s. 503.
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cerad i närheten av en ladugårdsvägg och dessutom saknade lock.* 4 * * 7 Glöd och 
gnistor spredo sig därifrån genom springor i väggen in i ladan och antände 
där förvarad halm. HR yttrade i sin dom, att skadan orsakats av förarens 
vårdslöshet »vid de åtgärder han i samband med bilens startande företagit», 
varför den finge anses uppkommen i följd av trafik. HovR gjorde ingen 
ändring och HD anknöt på förevarande punkt till HR:s dom.

’ Jfr säkerhetsföreskrifterna i KF 21 mars 1941 om ändrad lydelse av 20 §
4 mom. och 40 § 2 mom. vägtrafikstadgan den 23 oktober 1936 (nr 562) (SFS
nr 150) samt Anvisningar till ledning för tillverkning, montering och skötsel av 
gengasverk (Statens bränslekommission, cirkulär nr 110, 10/2 1942) 6 och 3 6 pp.

8 Se vidare om detta rättsfall ovan s. 13 5 f.
9 Om en medföljande passagerare under liknande omständigheter orsakar skada 

genom att hastigt öppna en bildörr, torde han regelmässigt anses vårdslös och där
för ansvarig enligt den allmänna culparegeln, se t. ex. NJA 1946 s. 545 och 1948
B 806 = FFR 1948 s. 202. Jfr SvJT 1938 Rf s. 38, 1939 Rf s. 48 och 1951 s. 340.
Bilens förare och ägare ansvara emellertid ingalunda för passagerares culpa, varför 
bilskadelagen icke blir tillämplig (annat än om det ej framgår av omständigheterna, 
att föraren själv vid tillfället icke varit vållande till skadan). Jfr Malmæus i 
Gjallarhornet 1946 s. 209 f.

En annan typ av skada i samband med start möter i NJA 1946 s. 462. 
En chaufför stannade sin lastbil och steg upp på lastflaket för att röra om 
i grytan till bilens gengasaggregat. Då han därefter ville kontrollera, att 
askrumsluckan var ordentligt stängd, hoppade han ned på körbanan, varvid 
han dock ej såg sig om ordentligt utan råkade stöta till en i samma ögon
blick passerande cyklist. Denne föll i gatan och ådrog sig så svåra skador, 
att döden följde. I målet anfördes, att adekvat kausalitet mellan biltrafiken 
och olyckan ej förelåge, men häremot invändes av motparten, att alla åt
gärder, däribland även hoppet ned på gatan, vidtagits i och för startande 
av bilen. Samtliga instanser ansågo också olyckan skedd i följd av trafik.8

Ofta förekommer, att en hastigt öppnad bildörr träffar en i samma ögon
blick passerande trafikant. I NJA 1934 s. 333 hade föraren just kört ut 
bilen ur garaget och stannat vid gatans vänstra trottoarkant, då han utan 
att se sig om plötsligt öppnade dörren för att stiga ur, varvid denna rå
kade slå till en cyklist. Denne föll av cykeln, slog huvudet i gatubelägg- 
ningen och ådrog sig därigenom en hjärnskakning. Samtliga instanser voro 
ense om att skadan uppstått i följd av trafik.9 Resultatet synes på intet 
sätt ha varit beroende därav, att bilen i fråga var försedd med ovanligt breda 
dörrar.

Några avgöranden angå eldskada vid påfyllning av drivmedel.
I NJA 193 8 s. 408 fördes en bil in på en bensinstation för tankning. 

Föraren steg ur och började själv fylla bensin genom att sätta slangens 
munstycke i bensintankens påfyllningsöppning och därefter slå över pum
pens omkastare. När bensin därvid plötsligt strömmade ur munstycket, 
uppstod ett ryck i slangen, vilken hoppade ur påfyllningsöppningen. Bensin 
forsade då ut över avgasrörets mynning (vilken märkligt nog var placerad 
under bilens främre högra del omedelbart framför bensintanken), varvid
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eld uppstod och stationen skadades. Av utredningen ansågs ej med säkerhet 
framgå vare sig att föraren icke handlat vårdslöst eller att olyckan ej för
orsakats på grund av bristfällighet hos bilen. Bensinbolaget, som ägde den 
skadade stationen, framhöll, att även stillastående bilar under vissa förut
sättningar kunde anses omfattade av bilskadelagen. Men stillaståendet finge 
då endast vara »ett tillfälligt avbrott i en fortgående rörelse eller omedel
bart föregå eller omedelbart följa på rörelsen; blott under sådana omstän
digheter gör sig trafikmomentet gällande med erforderlig styrka». Elds
olyckor måste vidare anses utgöra för biltrafiken specifika faror. Från mot
partens sida invändes bl. a., att här förelåge en vanlig brandskada, som täck
tes av brandförsäkringen. Och bolaget vore innehavare av en inrättning, 
som ur brandsynpunkt måste anses innebära minst lika stora risker som bil
trafik. HD ansåg till skillnad från de lägre instanserna, att skadan borde 
anses ha uppkommit i följd av trafik med bilen.

Detta resultat bekräftades genom NJA 1942 s. 555. En skåpbil kördes in 
till en bensinstation för påfyllning. Vid tankningen spilldes en del bensin 
ut, men föraren startade bilen för fortsatt färd, trots att han iakttog att 
bensin runnit ut på bensintanken. Bilen fattade vid starten eld och en 
stund senare exploderade bensintanken, varvid flera personer, som uppe- 
höllo sig i närheten, erhöllo brännskador. Alla tre instanserna voro ense om 
att dessa tillfogats i följd av trafik.

Utgången har blivit densamma beträffande skador vid påfyllning av 
gengaskol, slaggning av gasgenerator och andra dylika åtgärder, vilka mot
svara påfyllning av bensin. I NJA 1946 s. 181 hade en lastbilsförare under 
ett uppehåll i färden tömt sotet i den till aggregatet hörande cyklonrenaren 
i en träbalja, som stod vid gaveln av en magasinsbyggnad, varefter han 
körde vidare. Ungefär tolv timmar senare uppstod eld i magasinet, vilket 
hastigt ödelädes. Såväl HovR som HD ansåg skada i följd av trafik före
ligga-

Åtskillig tvekan uppstår beträffande behandlingen av de fall, där skada 
uppstått genom åtgärd i samband med lastning eller lossning. För den hän
delse bilen härvid är i rörelse, faller det sig naturligt att anse bilskadelagen 
tillämplig1, men i fråga om stillastående bilar är förhållandet snarast det 
motsatta.

1 Se t. ex. NJA 1944 A 100 = FFR 1944 s. 7 5 8: Under arbete med lossbryt- 
ning och bortforsling av sten backade en lastbil in under en stubbrytare, i vilken 
en sten var upphissad. Bilen råkade därvid stöta till en av stubbrytarens strävor, 
som brast, varvid hela anordningen drogs omkull och skadade en arbetare. Bilskade
lagen ansågs tillämplig.

2 Jfr t. ex. Stang, Erstatningsansvar s. 252 och hovrättsfallet SvJT 1949 s. 265 
(minoriteten).

Det kan sägas, att skador i samband med lastning eller lossning ej repre
sentera någon för biltrafiken säregen fara.2 Det skulle alltså strida mot 
ratio legis att låta det skärpta ansvaret drabba med full tyngd i sådana 
situationer. Även med ett sådant resonemang förefaller det ligga rätt nära 
till hands att göra undantag för de fall, där av- eller pålastningen sker med
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hjälp av bilens egna mekaniska anordningar, t. ex. tippning av ett lass grus 
e. d.8 I överensstämmelse härmed framhölls i RR:s av HovR fastställda dom 
i målet SvJT 1949 s. 265, att den tippning av ved, som medfört skada, skett 
icke blott under tillfälligt uppehåll med bilen utan även medelst drivkraft 
från motorn (bilen var försedd med mekanisk tippanordning), varför tipp- 
ningen måste anses ha utgjort ett led i bilens användande i trafik.

Troligen bör man betrakta hovrättsavgörandet F FR. 1945 s. 25 5 ur 
samma synvinkel. Fallet rör en lastbil, som var avsedd för kreaturstrans- 
porter och därför utrustats med höga lämmar vid lastflakets sidor och två 
nedfällbara, med låsanordningar försedda lämmar baktill. En ko råkade vid 
inlastningen fastna med framfötterna mellan bilen och en av de två bakre 
lämmarna, vilka vid tillfället voro nedfällda för att tjäna som ett slags last
brygga. Under försöken att lösgöra djuret fälldes den ena lämmen upp men 
föll plötsligt ned igen och träffade därvid den bredvid bilen stående djur
ägaren i huvudet. Skadan ansågs både av HR och HovR (dock dissens) 
uppkommen i följd av trafik.

Då lastning eller lossning däremot skett med handkraft eller i varje fall 
utan anlitande av bilen och dess mekaniska anordningar, torde man knap
past kunna tala om trafik i det vanliga språkbrukets mening. Härmed över
ensstämmer hovrättsavgörandet TR 1949 nr 26, i vilket skada genom av
lastning med handkraft av en läderbal ansågs ej ha inträffat i följd av trafik. 
Icke desto mindre har bilskadelagen ansetts tillämplig i åtminstone ett dy
likt fall, nämligen NJA 1942 s. 457, där dock omständigheterna voro egen
artade. Vid avlastning — vari föraren deltog -— av träull från en gengas
driven lastbil, råkade träullen komma i närheten av det heta aggregatet och 
antändes, varefter elden spred sig till några närliggande byggnader.3 4 Samt
liga instanser funno, att skadan uppkommit i följd av trafik med last
bilen.5

3 Så även Bennich s. 13.
4 Jfr Anvisningar för gengasdrift av motorfordon och motorredskap (Statens 

bränslekommission, cirkulär nr 35, 19/12 1940), D. Säkerhetsföreskrifter 7 p.: 
»Vid transport av lättantändlig last skall denna på lämpligt sätt skyddas mot an
tändning.»

5 I detta sammanhang må även erinras om NJA 1950 s. 493, där skador, vilka 
en busspassagerare ådragit sig genom att halka på det isbelagda fotsteget vid av
stigning ur stillastående buss, ansetts uppkomna i följd av trafik.

° Jfr även TR 1933 nr 6 (häst skrämd av högt lass på stillastående lastbil) och 
skadesituationerna i NJA 193 8 s. 196 och SvJT 1941 Rf s. 45.

Av det sagda framgår, att man för närvarande knappast med säkerhet 
kan fixera den ståndpunkt, som praxis intar beträffande lastnings- och loss- 
ningsskador. De anförda rättsfallen synas blott berättiga till påståendet, 
att sådana skador under vissa omständigheter kunna omfattas av bilskade
lagen.

I samband med nu behandlade skadesituationer kan nämnas det säregna 
fallet NJA 1946 s. 205.8 På en till personbil kopplad släpvagn hade lastats 
och fastbundits några vattenledningsrör. Då bilen passerade en bro, föllo
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rören av och råkade därvid inta ett sådant läge, att de spärrade vägbanan. 
En stund senare körde en cyklist, som framförde sitt fordon i mörkret utan 
tänd lykta, mot rören, varvid han föll omkull och skadades. Samtliga in
stanser ansågo skadan uppkommen i följd av trafik med bilen.7

’ Se vidare nedan s. 325 ff.
8 I det norska målet NRf 1933 s. 3 63 har motsvarande skadesituation icke an

setts falla under begreppet »bruk av motorvogn».
° Se t. ex. TR 1942 nr 14 och NJA 1944 B 217 = FFR 1944 s. 101. Den mot

satta utgången av rättsfallet NJA 1944 A 17 — FFR 1944 s. 44 torde ha sin för
klaring i den särskilda eldfara, som gengasdrift medför och som nödvändiggör, att 
föraren efter bilens användning företar noggranna säkerhetsåtgärder, innan han av
lägsnar sig.

1 Jfr NJA 1939 B 283. HovR:s utslag i NJA 1941 B 113 torde icke avse att 
ge uttryck åt meningen, att en blott stillastående bil kan anses befinna sig i trafik.

Skador på grund av reparationsarbeten under tillfälligt uppehåll i färden 
eller strax före resp, efter densamma torde vanligen anses falla utanför 
lagens tillämpningsområde. Denna ståndpunkt segrade också i NJA 1946 
s. 257. En bandbult på en stridsvagn utbyttes under det att stridsvagnen 
var parkerad på en allmän väg i tättbebyggt samhälle. Vid inslagningen av 
den nya bulten råkade en metallflisa lossna och träffa en i närheten stående 
civilperson i ena ögat. Skadan ansågs icke ha inträffat i följd av trafik. 
Avgörandet angår emellertid endast en mycket speciell situation och ej 
någon typisk bilreparation. Om skada skulle uppkomma exempelvis där
igenom, att ett bildäck exploderar vid pumpning, är det därför ingalunda 
säkert, att praxis skulle fullfölja den avvisande linjen från bandbultsfallet.8

6. Hittills behandlade mål rörande stillastående bilar utmärkas 
genomgående därav, att vissa i omedelbart samband med bilarnas 
användning stående åtgärder företagits. För övriga fall måste praxis 
antas utgå från principen, att blotta stillaståendet icke kan anses 
såsom trafik? Men denna till synes självklara princip tillämpas 
ingalunda konsekvent utan är behäftad med vissa undantag.

Ledande rättsfall på området är det bekanta avgörandet NJA 1944 s. 
203 (de lägre instansernas domar dessutom refererade i SvJT 1943 Rf s. 
33 och FFR 1942 s. 276).1 En lastbil hade fått motorstopp på allmän lands
väg och därför parkerats på sin vänstra sida av vägen. När en personbil 
närmade sig, steg föraren ut på högra delen av vägen bredvid lastbilen och 
svängde med armarna som tecken till personbilen att stanna för assistans. 
Personbilens förare bibringades därigenom den uppfattningen, att han ej 
kunde passera utan risk för att skada lastbilschauffören och bromsade där
för häftigt. På grund av det hala väglaget tornade personbilen därvid emot 
den parkerade lastbilen och skadades. Lastbilen ansågs av alla tre instanser 
(i HovR och HD dock dissens) befinna sig i trafik. Däremot fastslog HD, 
att det icke förelåge erforderligt samband mellan lastbilschaufförens åtgär
der och trafiken med lastbilen.
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Till överensstämmande resultat kom Göta HovR i SvJT 1944 Rf s. 6S. 
En personbil parkerades vid vänstra sidan av allmän väg, dock ej alldeles 
intill kanten, och lämnades där, då man ej kunde fortsätta på grund av 
kortslutning i bilens elektriska system. Ett par dagar senare tvingades en 
lastbil med hänsyn till den ringa vägbredden vid sidan om den fortfarande 
på samma ställe parkerade personbilen så långt ut mot högra kanten, att 
det högra hjulparet skar igenom och lastbilen välte. Skadan befanns vara 
uppkommen i följd av trafik med personbilen.

Tolkningen av dessa fall synes tveksam. Man torde ej våga mera 
vittgående slutsatser än att bilar, som med anledning av mekaniskt 
fel måst parkeras på trafikled och på ett för trafiken hinderligt sätt, 
oavsett blotta stillaståendet anses befinna sig i trafik (jfr NJA 1947 
s. 331). Det förefaller troligt, att man härvid liksom i tysk praxis 
stött sig på tanken, att bilen är i trafik så länge den ej uppnått 
målet för den aktuella färden, alltså även under ofrivilliga uppehåll.2 
Det är emellertid icke uteslutet, att de uppkomna mekaniska felen 
i stort sett ansetts sakna betydelse för utgången och den avgörande 
synpunkten enbart varit, att bilarna befunnit sig på trafikled och 
därvid erbjudit särskild risk för den passerande trafiken.

2 Jfr Geigel s. 191 och ovan s. 229.
3 Jfr Alexanderson i FJFT 1944 s. 108. Se särskilt NJA 1936 s. 337 (vid 

motorcykeltävling på för annan trafik avlyst väg ansågs bilskadelagen tillämplig 
på skada, som tillfogats åskådare av tävlande). Jfr Göhrn i TSA 1939 s. 44 samt 
NJA 1938 s. 285 och 1930 s. 3 30 ävensom SvJT 1939 Rf s. 88. — En annan sak 
är, att 193 0 års vägtrafikstadga ej ansetts tillämplig, då bil backat ut ur garage på 
enskild gårdsplan, SvJT 193 8 Rf s. 39. Stadgan hade nämligen avseende blott på väg 
etc., som är »allmänneligen befaren» (jfr 1936 års vägtrafikstadga 1 § 2 mom. 
ävensom SvJT 1940 Rf s. 44 och 1930 s. 967), och målets utgång beror sålunda 
på tolkningen av detta uttryck (därom NJA II 1930 s. 566, SOU 1929: 16 
s. 262 ff., jfr SOU 193 5: 23 s. 117 f.). Jfr med 1938 års hovrättsfall SvJT 1941 
Rf s. 8.

7. I anslutning härtill återstår att i korthet summera, vilken be
tydelse praxis tillagt den omständigheten, att olyckshändelsen in
träffat på resp, utanför trafikled. I de fall, som berört bilar under 
pågående körning eller där det utöver stillaståendet förekommit 
någon av de ovan under 5 nämnda åtgärderna i samband med bilens 
användning, har det icke inverkat, att man befunnit sig utanför 
trafikled.3 Blott i övriga skadesituationer har synpunkten »trafik
led eller ej?» tillmätts betydelse.

Nyss har omtalats, hur praxis anser på trafikled parkerad bil 
under vissa omständigheter vara i trafik. Synpunkten har där tyd-
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ligen verkat i positiv riktning. Den kan emellertid även verka i 
negativ riktning så, att en eljest enligt bilskadelagen ersättningsbar 
skada förklaras ej ha skett i följd av trafik, emedan man befunnit 
sig utanför trafikled. I NJA 1943 s. 486 ansågs en bil, som med 
handkraft rullades inom ett verkstadsområde från en verkstadslokal 
till en annan för fortsatt reparation, ej befinna sig i trafik.4 Hade 
bilen körts för egen motor, skulle lagen däremot ha tillämpats (NJA 
1949 s. 195, jfr s. 559 samt A 84 = FFR 1949 s. 181), likaså om 
den med handkraft förflyttats utanför verkstadsområdet på trafik
led, där rörelsen ingalunda måste ske med motorkraft.5

4 Jfr trafikförsäkringslagen 2 § andra st. och NJA II 1929 s. 299 f. Det före
kommer, att verkstadsägare ta särskild försäkring för skador på bilar, som lämnas 
till reparation.

5 Se ovan s. 232.
0 Se NJA 1943 s. 221 (där ägaren medföljde som passagerare), annan utgång 

hovrättsfallet 1;FR 1939 s. 202. Jfr Bennich s. 23, 37.

III. Ansvarsreglerna avse blott skada på annan person än föraren 
och på egendom, som ej befordras med bilen.

Vad personskador beträffar innebär detta, att även med bilen 
befordrade passagerare höra till de ersättningsberättigades krets; 
ifrågavarande del av ansvarsreglerna, vilken lämpligen behandlas i 
samband med befordringsavtalet, faller utanför denna undersök
nings område. Av den angivna gränsdragningen följer vidare, att 
även bilens ägare principiellt är berättigad till ersättning av den 
presumtionsansvarige föraren, nämligen om han skadas av sin egen 
bil och ej samtidigt är dess förare. Ägarens möjligheter till ersätt
ning begränsas dock av regeln om hans eget ansvar, vilken i detta 
fall har den effekten, att ägaren får endast hälften av skadan ersatt 
(den andra hälften måste han bära själv såsom ägaransvar).6

I fråga om sakskador märkes, att man ej undantagit sådan egen
dom, som tillhör bilens ägare eller förare. Även här begränsas emel
lertid ägarens möjligheter att få ersättning av hans ägaransvar. På 
motsvarande sätt begränsas förarens möjligheter till ersättning av 
hans föraransvar.

Till undvikande av missförstånd må erinras om att allt ansvar 
enligt den allmänna culparegeln hålles utanför denna framställning 
av rekvisiten för trafikskadeansvar. Om bevisad culpa finnes åvila 
föraren, faller givetvis den antydda begränsningen av ägarens er-
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sättningsmöjligheter bort; enligt den allmänna culparegeln kan han 
då göra anspråk på full ersättning av föraren.

IV. Den sista förutsättningen för tillämpligheten av bilskadela- 
gens regler om presumtionsansvar är, att förebragt exculpationsbe- 
visning icke godtagits. Bilens ägare och förare présumeras vara vål
lande, men motbevisning är tillåten. Motivet till denna omkastning 
av bevisbördan är att söka icke så mycket i en strävan att göra 
culparegeln fullt effektiv genom att eliminera den skadelidandes be
vissvårigheter med avseende på skadegörarens vårdslöshet* 7 som fast
mera i en strävan att vidga ansvaret utöver culparegelns ram och 
inbegripa även en del, dock ej alla, icke-culpösa skadefall. Ansvars- 
presumtionen torde sålunda vid lagens tillkomst närmast ha upp
fattats såsom en metod för genomförande av strikt ansvar i en 
mildare utformning än det rent strikta ansvaret.8

1 Jfr Olivecrona, Bevisskyldigheten och den materiella rätten (1930) s. 135.
s Se ovan s. 103 f. med där lämnade hänv. till motiven. Jfr Sandström s. 37.
8 Jfr Bennich s. 19.
1 Nämnda två grupper av regler synas fungera på samma sätt, varför det torde 

vara likgiltigt, med vilken av termerna man här betecknar bilskadelagens bevisregel.
Se Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken (1951) s. 132—47. Möjligen
kan sägas, att benämningen presumtionsregel bäst harmonierar med den i föreva
rande arbete begagnade termen presumtionsansvar. I detta sammanhang må dock
anmärkas, att gruppen presumtionsregler utöver regler av här aktuell typ även
omfattar regler av något avvikande struktur i den meningen, att visst faktum med
bevisvärde tillkommer.

i6 — S16884 K. Grönfors

Bilskadelagens bevisregel har formulerats så, att ägaren resp, fö
raren är fri från ansvar, där »av omständigheterna framgår», att 
skadan icke vållats av föraren (2 § första och tredje st.). Regeln 
innebär sålunda icke någon som helst skyldighet för någotdera an- 
svarssubjektet att förebringa visst material i processen9 * * * * * * 6 utan kan be
tecknas som en ren presumtionsregel eller bevisbörderegel.1

Beträffande föraren gäller, att han blir fri från ansvar i den 
händelse omständigheterna utvisa vad nu sagts. Ägaren blir däremot 
icke befriad från ansvar, om det ej härutöver framgår av omstän
digheterna, att skadan ej heller förorsakats av bristfällighet på bilen 
(2 § första st.). Ägaren bär alltså ett strängare ansvar än föraren 
såtillvida som dels bevistemat är mera omfattande och dels ansvaret 
för bristfällighet sträcker sig ända till av ren olyckshändelse upp
komna mekaniska fel.
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b) Ansvarsreglernas modifiering vid bilkollisioner.

Vid sammanstötning mellan två eller flera bilar kunna reglerna 
om ägaransvar och föraransvar icke tillämpas i sin nu skildrade ut
formning utan måste i viss utsträckning modifieras. Denna skade- 
situation kräver alltså särskild uppmärksamhet. Emellertid må erinras 
om att medverkansproblemet här icke behandlas i sin helhet. Av två 
eller flera bilar gemensamt förorsakad skada på person eller egen
dom, som drabbar gångtrafikanter, cyklister osv., lämnas därför 
åsido (se bilskadelagen 5 § första st.). Vidare undantas skador på 
passagerare och befordrat gods, dvs. kontraktsfallen.

I. Det återstår sålunda att behandla ansvarsreglernas modifika
tion, då vid kollision mellan två bilar någondera bilens ägare eller 
förare tillfogas skada på person eller egendom. Denna skadesitua- 
tion regleras i bilskadelagen 5 § andra st., som går utanför presum- 
tionsansvarets ram genom att även reglera ansvaret enligt culpa- 
regeln. Detta lagrum, som erhållit sin nuvarande lydelse genom en 
lagändring 19342, utgår från tanken, att vardera bilens ägare och 
förare vid bedömandet av ej blott skadeståndsskyldigheten utan 
även rätten till ersättning skola betraktas som en enhet. Om föraren 
varit vållande, har ägaren sålunda ej bättre rätt till ersättning än om 
han själv varit vållande i förarens ställe. Genom denna betydelse
fulla identifikationsregel har vunnits en avsevärd förenkling i jäm
förelse med äldre rätt.3

2 Se ovan s. 28.
3 Jfr NJA II 1934 s. 316, 318, 332 f. samt 336 ff. Stenbeck har i SvJT 1934 

s. 27S hävdat en utomordentligt vidsträckt identifikationsregel, vilken skulle ha 
stöd i praxis långt utanför de lagreglerade fallen. Praxis synes emellertid även gå i 
motsatt riktning, se exempelvis SvJT 1946 Rf s. 54 (bil—traktor) ävensom Strahl,. 
Skadeståndsutredning s. 41.

Med hänsyn till reglernas verkningssätt förefaller det lämpligt 
att skilja mellan fem grundtyper av kollisionsfall.

1. Båda bilarna ha förts bevisat culpöst. Skadeståndet jämkas efter 
skälighetsprövning. I första hand tas hänsyn till graden av vållande 
på vardera sidan, men därutöver kunna — på liknande sätt som en
ligt den allmänna medverkansregeln — även andra omständigheter 
tillmätas betydelse. I detta sammanhang bör även erinras om möj-



243

ligheten att jämka skadeståndet till noll.4 Ger bedömningen icke 
övervägande utslag åt någondera sidan, delas skadan lika.

1 Se NJA 1936 s. 357, 1937 s. 367, 1939 A 257, 1940 s. 123 samt SvJT 1950
s. 200. Jfr Karlgren s. 160 ävensom FFR. 1950 s. 269.

6 Jfr Bennich s. 40.
6 Jfr Karlgren s. 159.

Se närmare särskilt Isaac s. 428 ff. och beträffande regeln i 9 § den utförliga 
framställningen ib. s. 3 00 ff.

8 NJA II 1934 s. 333—35. Jfr ang. äldre rätt NJA 1927 s. 394.

2. Båda bilarna ha förts présumerai culpöst. Även i denna situa
tion jämkas skadeståndet efter skälighetsprövning. Såsom avgö
rande för denna torde i första hand anses graden av presumerat 
vållande på vardera sidan.   Svårigheten att företa en avvägning av 
det presumerade vållandet ligger emellertid i öppen dag, låt vara 
att denna avvägning blott ingår i en skälighetsprövning och därför 
ingalunda åsyftar någon högre grad av exakthet. Ej heller här synes 
dock föreligga något hinder för att vid skälighetsbedömningen ta 
hänsyn även till andra omständigheter, och med hänsyn till den 
nyss påtalade svårigheten torde denna senare metod för skälighets- 
prövningen vara särskilt användbar i denna grupp av kollisionsfall. 
Framför allt torde därvid mera lösa sannolikhetsantaganden rörande 
omfattningen av vardera skadegörarens inverkan på skadornas om
fång ha betydelse.® Saknas hållpunkter för en jämkning, delas ska
dan lika.

56

3. Den ena bilen har förts bevisat culpöst men den andra blott 
presumerat culpöst. Detta konfliktfall kan principiellt lösas efter 
endera av två linjer. Antingen kan skadan delas på ett eller annat 
sätt mellan båda sidorna. Till denna metod har exempelvis den tyska 
bilskadelagen anslutit sig, varvid avgörande för delningen ha för
klarats vara omständigheterna i det enskilda fallet, särskilt i vilken 
utsträckning skadan företrädesvis orsakats av den ena eller andra 
parten (17 §, jfr den grundläggande medverkansregeln i 9 §).  Eller 
också kan man låta den bevisat culpösa sidan ensam bära hela ska
dan. Vid förarbetena till 1934 års lagändring ansågos de beaktans- 
värda rättstekniska och processekonomiska fördelar, som äro för
knippade med en regel av sistnämnda typ, böra fälla utslaget.  Den 
presumerat culpösa sidan är sålunda berättigad till fullt skadestånd 
av den bevisat culpösa sidan.

7

8

4. Den ena bilen har förts bevisat eller presumerat culpöst medan
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den andra förts oklanderligt (godtagen exculpationsbevisning). Den 
exculperade sidan är berättigad till fullt skadestånd av den culpösa 
sidan. Detta följer redan av huvudreglerna om presumtionsansvar 
och den allmänna culparegeln.

5. Båda bilarna ha förts oklanderligt (godtagen exculpationsbevis
ning). Ï överensstämmelse med culpaansvarets och presumtionsan- 
svarets konstruktion inträder skadeståndsskyldighet icke för någon
dera sidan. Vardera måste sålunda själv bära sin egen skada.

I den händelse de båda kolliderande bilarna ägas av samme ägare, 
modifieras angivna regler av reglerna om ägaransvarighet, emedan 
ägarens ansvar i sådant fall omfattar båda bilarna.9

9 Se närmare Bennich s. 41, jfr ovan s. 240. — Ang. beräkningssättet vid an
svarsfördelningen, se ovan s. 181 f. med not 8.

II. I förarbetena till 1934 års lagändring har märkligt nog ej 
berörts det långt ifrån sällsynta fall, att kollision mellan flera än 
två bilar inträffat. Denna trafikskadesituation får — i likhet med 
motsvarande fall av fartygssammanstötning —- lösas genom en kon
sekvent tillämpning av nu angivna regler sammanställda med den 
allmänna skadeståndslärans principer för subjektsflerhet på skade- 
görarsidan. Särskilt bör märkas, att det saknas anledning frångå 
den allmänna grundsatsen om solidariskt ansvar. Detta innebär, att 
om bilarna A, B och C samtliga bevisat eller presumerat culpöst 
sammanstött med varandra och därvid samtliga tillfogat varandra 
skador utan att det kan utredas, vem som förorsakat den ena eller 
andra skadan, dels A och B solidariskt svara gentemot C med jäm
kad ersättning för av dem gemensamt förorsakade skador på den 
sistnämnda bilen, dels B och C på samma sätt svara solidariskt gent
emot A samt dels slutligen A och C gentemot B. Ur praxis kan 
hänvisas framför allt till det på kollisionsskadornas område centrala 
rättsfallet NJA 1947 s. 331.

c) Exculpationssystemet i rättstillämpningen.

En undersökning av exculpationssystemet i bilskadelagen förut
sätter kännedom om det ansvarsområde, som täckes av bevisad culpa. 
Den närmaste uppgiften måste därför bli att ge en översikt över 
culpaformerna i vägtrafiken (I), varvid undersökningen koncentre-
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ras till reglerna för biltrafiken. I härpå följande avsnitt granskas dels 
sådana fall, i vilka det icke lyckats den bevisskyldige att fullgöra 
exculpationsbevisningen och presumtionsansvar alltså åvilar honom 
(II), och dels sådana fall, där exculpationsbevisningen godtagits, 
eller m. a. o. det ansvarsfria området (III).

I. I utländska rättssystem har genomgående med hjälp av lag
stiftning och rättspraxis utbildats ett vittförgrenat nät av detalj- 
regler rörande culpafqrmerna i vägtrafiken.1 På samma sätt har i 
svensk rätt vuxit fram ett komplex av trafikregler, vilka kodifierats 
i vägtrafiklagstiftningen — numera vägtrafikförordningen avd. IV 
— samt preciserats' och vidare utbyggts genom insatser av rättstill- 
lämpningen. Avsikten med den närmast följande framställningen 
är att på grundval av lagstiftning och praxis söka ge en föreställ
ning om de viktigaste typerna av vårdslöshet i vägtrafiken och 
därigenom belysa culparekvisitets omfång, innehåll och funktion vid 
ansvar för skada genom biltrafik. Längre än till en ytterst skissartad 
och ofullständig bild är det naturligt nog icke möjligt att nå, emedan 
antalet händelsekombinationer, i vilka culpa kan antas, torde vara 
praktiskt taget obegränsat.

1 Dessa äro ej sällan av intresse även ur svensk synpunkt. För tysk, rätt hän
visas särskilt till Isaac s. 229 fl. och 507 ff. samt Geigel s. 224 ff. Vad schweizisk 
rätt beträffar har man tillgång till en rad utmärkta specialöversikter, nämligen 
Oftinger II s. 893 ff.; Graf, Das zivilrechtliche Verschulden des Automobilisten 
(1945); Humbel, Bundesgerichtspraxis 1933—1945 zum Strassenverkehrsrecht in 
der Schweiz (1946) samt Scheller, Rechtspraxis im Motorfahrzeug- und 
Fahrradverkehr (1946). Ang. fransk rätt må framhållas sammanställningarna hos 
Mazeaud II nr 1472, Savatier I nr 13 ff. och Réau, Manuel de la circulation 
routière (1948). För engelsk rätt hänvisas särskilt till Charlesworth s. 75 ff., 
Gibb, The lav/ of collisions on land (5. ed. 1947) s. 1 ff. och 94 ff. ävensom Bing
ham, Motor claims cases (2. ed. 1951) s. 1 ff.

Vägtrafikförordningens, trafikregler äro så avfattade, att däri har 
upptagits dels en allmän varsamhetsregel (39 § ) och dels en rad 
speciella varsamhetsregler, vilka alla äro att förstå såsom en visser
ligen utförlig men ingalunda uttömmande exemplifiering av den 
allmänna varsamhetsregelns närmare innehåll. Kärnan i den all
männa varsamhetsregeln är den däri fastslagna skyldigheten för 
trafikant att iaktta »den omsorg och varsamhet, som till förekom
mande av trafikolycka betingas av omständigheterna». Denna for
mulering, som nästan ordagrant möter redan i 1916 års förordning
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om biltrafik, torde böra uppfattas såsom den översta normen för 
vägtrafiken.

Att den därmed anvisade måttstocken emellertid är ytterst obe
stämd och kan lämna föga ledning vid avgörande av konkreta skade- 
fall kan icke förnekas. I första hand bör man därför söka ledning i de 
speciella varsamhetsregler, vilka utformats mera noggrant av lagstift
ning och rättstillämpning och sålunda kunnat ges större konkretion. 
Brott mot dessa »handlingsmönster» för vägtrafikanter konstituerar 
regelmässigt culpa i den mån den skadliga effekten är en typisk 
(adekvat) följd av överträdelsen. Något moment av culpa utöver 
underlåtenheten att iaktta en speciell aktsamhetsnorm synes därför 
icke erforderligt.

Den kanske mest elementära av alla speciella varsamhetsregler är skyldig
heten att hålla till vänster (45 §).~ I synnerhet är det av vikt, att väg- 
farande på körbanor med dubbelriktad trafik hålla väl till vänster i kurvor, 
vägkorsningar och på andra ställen, där sikten är skymd, likaså på platser, 
där körbanan är särskilt smal och endast med svårighet tillåter möte etc.2 3 
Vidare får omkörning av framförvarande fordon icke företas, om den om
körande därigenom inkräktar på högra körbanan på sådant sätt, att den 
mötande trafiken hindras (NJA 1938 s. 147). Â andra sidan kan den om
ständigheten, att en skadegörande vägtrafikant hållit så långt till vänster 
som möjligt, givetvis verka till hans förmån vid culpabedömningen (an- 
svarsbefriande eller ansvarsmildrande) .4 I en alldeles särpräglad situation 
synes det icke anses i och för sig culpöst att föra över ett fordon till högra 
delen av vägbanan, nämligen om så sker i syfte att undvika mötande for
don, som färdas på sin högra sida.5 Denna situation kan för övrigt ej sällan 
hänföras till kategorien nödhandlingar.

2 Se ur praxis, förutom i det närmast följande omnämnda mål, NJA 1924 B 660, 
1928 B 321, 1931 B 13 8, 1933 B 221 och 376, 1934 B 208, 1935 s. 313 (passa
gerare), B 25 och 1044, 1936 B 1066, 1938 B 303, 1940 B 531, 1942 B 1049 samt 
1945 B 55 5. — I detta sammanhang må erinras om de diskussioner, som vid ett 
flertal tillfällen förts rörande lämpligheten av en övergång till högertrafik.

3 Se t. ex. ang. kurvor NJA 1928 B 320, 1930 B 867, 1932 B 160, 193 5 A 323, 
1936 B 922 och 1939 B 64 (annan utgång NJA 1932 A 429), ang. vägkorsningar 
NJA 1932 A 167, 1934 B 1141, 1936 B 841, 1941 B 381, 1942 B 1060 och 1944 
B 292 samt ang. smal körbana NJA 1932 B 65 och 1934 B 1096 (jfr SvJT 1951 
s. 490).

4 Här må särskilt hänvisas till rättsfallen NJA 193 5 B 119 och 193 8 B 85 5.
5 Se ur praxis NJA 1926 s. 287, 1932 B 160, 1934 B 423, 1936 B 298, 1937 

B 147 (JustR Leijonhufvud) samt 1939 B 88. Jfr NJA 1937 s. 399 och SvJT 1933 
Rf s. 59 (i sistnämnda fall ansågs backning utan varningssignal i skymd kurva på 
vägens högra sida i färdriktningen räknat ej såsom förseelse mot 193 0 års väg-
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Särskild försiktighet är påkallad vid ändring av färdriktningen. Fordons- 
förare, som ämnar svänga, är skyldig att i god tid ge tecken till ledning 
för andra trafikanter (50 § 1 mom. andra st.). Plötsliga kursförändringar, 
vilka icke föregåtts av något tecken, måste därför regelmässigt anses vårds
lösa.* * * * * 6 Det givna tecknet måste vara tydligt. En körriktningsvisare måste 
därför vara monterad så, att den ej skymmes av exempelvis skrymmande 
last, och vid körning efter mörkrets inbrott skall den vara belyst.7 Det är 
emellertid icke tillräckligt, att tecken om ändring av färdriktningen givits 
på föreskrivet sätt. I praxis har nämligen utbildats den regeln, att det där
utöver åligger föraren att smidigt passa in sig i den omkringvarande tra
fiken och sålunda förvissa sig om att hans färdsätt icke innebär fara för 
andra trafikanter.8 Denna regel har numera uttryckligen lagfästs (50 $ 
4 mom.).

trafikstadga 9 § 1 mom.). Ang. möjligheten till exculpation i dylika skadesitua- 
tioner, se nedan s. 2 53.

° Se ur praxis beträffande bilar NJA 1934 A 23 5 och B 940, 193 5 B 894 och 
1945 B 660 samt beträffande cyklar NJA 1941 s. 243 och 273, 1942 A 148. Här
må även erinras om NJA 1943 B 1104 (sparkstötting). Jfr rättsfallen NJA 1934
s. 448 och 715 (gir från högra delen av vägen mot den vänstra).

NJA 1936 B 215 (minoriteten), 1942 A 85 och SvJT 1941 Rf s. 9.
8 Se sålunda som exempel NJA 1931 B 939, 1934 s. 715 samt B 701 och 940, 

1935 B 894, 1936 B 215 (minoriteten), 1937 B 673 och 1041, 1939 B 499 och 
920, 1940 B 681 (minoriteten) samt 1942 A 22. Jfr NJA 1935 A 364 (hästskjuts).

8 Se, förutom i det närmast följande anförda rättsfall, NJA 1931 s. 232, 1932 
B 624, 1933 B 115, 209 och 501, 1937 B 471, 1942 B 969, 1943 B 336, 1945
B 660 samt 1950 A 54 — FFR 1950 s. 134.

Jfr ang. hastighetsbegränsning för vissa fordon SvJT 193 5 Rf 's. 47 (bestäm
melser om hastighetsbegränsning för lastbilar ansågos tillämpliga även på likbil) 
samt ang. lokal hastighetsbegränsning t. ex. NJA 1933 B 668, 193 6 B 815 och 
1940 B 703.

2 Se ur praxis NJA 193 5 B 456 och 963, 193 6 B 5 82, 1937 B 934, 193 8 B 898 
(HovR), 1939 B 64 och 358, 1942 B 853, FFR 1942 s. 276, NJA 1944 B 584 och 
890 samt 1948 B 765 och 1245.

I ett mycket stort antal fall ha domstolarna grundat sitt culpaomdöme 
på den omständigheten, att vederbörande fordon framförts med för hög 
hastighet? För vissa fordon gälla specialregler rörande högsta tillåtna has
tighet och beträffande vissa vägsträckor (smala passager osv.) ha utfärdats 
lokala bestämmelser angående maximihastighet.1

I övrigt känner svensk rätt emellertid ingen absolut hastighetsbegräns
ning utan blott den relativa, som ligger däri, att fordons hastighet skall 
anpassas till »vad trafiksäkerheten och behörig hänsyn till omständigheterna 
i övrigt kräver» (46 5). Bedömningen av hastigheten i varje särskilt fall 
måste alltså ske så, att denna ställes i relation till samtliga föreliggande om
ständigheter, däribland de lokala förhållandena.2 I vissa körtekniskt särskilt 
svåra situationer lägger man stor vikt vid att föraren håller en tillräckligt
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låg hastighet, t. ex. vid halt väglag, i skarpa kurvor eller smala passager3, 
vid särskilt dålig sikt4 5 6, vid möte med skrämt kreatur8, då föraren på av
stånd varseblir en över vägbanan svängande bil, en fotgängare eller något 
liknande trafikhinder0, då bilen icke är i tekniskt fullgott skick7 etc. Ofta 
nog anses den höga farten i förening med annat eller andra körfel konsti
tuera culpa.8

3 Se exempelvis ang. halt väglag NJA 1927 B 675, 1931 B 582, 1935 B 1023, 
1937 B 351, 1941 B 381, 1945 s. 11 och B 520 samt SvJT 1949 s. 263, ang. skarpa 
kurvor NJA 1934 B 690, 1935 B 1102 och 1149, 1936 B 922, 1937 B 351, 1938 
B 989 (HovR) samt 1943 B 63 5 (jfr NJA 1937 B 439: skada på passagerare; an
nan utgång NJA 1934 B 151; här må även nämnas NJA 1944 s. 206: släde körd 
med för hög hastighet i kurva, passagerare skadad) samt ang. smala passager NJA 
1936 A 271 (NRev; jfr NJA 1934 B 102, där underlåtenhet att nedbringa hastig
heten före möte på icke oväsentligt avsmalnande väg ansågs medföra presumtions- 
ansvar).

1 I tät dimma och på hal och trång körbana ansågs en genomsnittshastighet av 
22,5 km/tim. vara alltför hög, NJA 1943 B 547. Beträffande av vägdamm skymd 
sikt, se NJA 1942 A 188 (JustR Sandström). Här må även hänvisas till det rätt 
kuriösa fallet FFR. 19 50 s. 262 (ångbildning på grund av spridande av varm lut 
från lastbil; det ansågs vårdslöst av efterföljande bilist att »fortsätta färden in i 
ångmolnet utan att avgiva ljudsignaler eller i övrigt vidtaga annan försiktighets
åtgärd än att nedbringa bilens hastighet»).

5 Se t. ex. NJA 1941 B 768 (tillämpning av den föråldrade bestämmelsen i 1936 
års vägtrafikstadga 22 §). Överhuvud erfordras särskild aktsamhet från vägfa- 
randes sida gentemot djur, emedan dessa lätt kunna bli skrämda. Exempelvis bör 
en bil vid passerande av hästskjuts ej föras mycket nära denna, NJA 1936 B 703.

6 Se ur praxis NJA 193 5 A 364, 193 6 B 904, 1941 B 479, 1945 s. 11 och 1947 
s. 331. Den trafikhindrande situationen behöver ingalunda föreligga fullt utbildad 
i det ögonblick, då föraren anses ha skyldighet att börja nedbringa hastigheten. Det 
är sålunda tillräckligt, att det varit möjligt uppfatta, att ur den föreliggande situa
tionen ett trafikhinder med viss sannolikhet skulle kunna uppstå. Se t. ex. NJA 
1934 B 812, 193 5 s. 446 och 1948 B 907; jfr 1950 A 32 (blott presumtions- 
ansvar).

’ T. ex. NJA 193 6 B 5 81 och 1009 samt 1937 B 3 51.
s Se ur praxis NJA 1930 B 867, 1933 B 376, 1934 B 208 (minoriteten), 366 

och 1096, 1935 s. 313 (passagerare) och B 25, 1936 B 2, 1938 B 951, 1939 B 256 
samt 1940 B 339.

9 Se ur praxis NJA 1932 B 161, 1933 B 51, 1934 s. 448 och 715, 1935 B 1104 
samt 1937 s. 399. Jfr 1923 A 98 (presumtionsansvar).

En vanlig trafiksituation, som anses kräva ett särskilt mått av aktsam- 
het, är omkörning av framförvarande trafikanter (47 5). Omkörning av 
annan trafikant än gående skall regelmässigt (undantag vid filkörning o. d.) 
ske till höger om denne; i de fall, där omkörningen trots detta dock skett 
till vänster, ha domstolarna vanligen krävt extraordinära aktsamhetsåt- 
gärder.9 Omkörning må ej ske på ställen, där sikten är skymd, och under 
inga förhållanden på backkrön, strax före eller i vägkorsning, skarp kurva,
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plankorsning med järnväg eller spårväg (om plankorsning, se vägtrafikför
ordningen 42 § 3 mom.). Utöver dessa i vägtrafikförordningen uppräknade 
situationer ges naturligen andra, som ej äro lämpade för omkörning. Det 
åligger sålunda bilföraren att välja lämpligt tillfälle för omkörning samt 
därefter genomföra densamma med all erforderlig omsorg.1 Enligt 193 6 års 
vägtrafikstadga krävdes vidare, att den som ville företa omkörning dess
förinnan skulle övertyga sig om att den framförvarandes uppmärksamhet 
blivit väckt och för sådant ändamål avge ljud- eller ljussignal eller 
på annat sätt ge sig tillkänna, varefter den framförvarande skyndsamt 
skulle sakta farten och på lämpligt sätt låta förstå, att signalen uppfattats.2 
Bestämmelsen tolkades av domstolarna så, att den omkörande skulle både 
avge signal och därutöver övertyga sig om att den framförvarandes upp
märksamhet blivit väckt.3 Då det i praktiken visade sig nödvändigt att i 
stor utsträckning åsidosätta dessa stränga regler utan att trafiksäkerheten 
på grund därav märkbart minskades, hade man i betänkandet om vägtra
fikförordning slagit av på de uppställda kraven i så måtto, att signal för 
omkörning endast skulle behöva avges, »där så påkallas av förhållandena». 
Ett så radikalt steg vågade man emellertid ej ta, varför vägtrafikförord
ningen bibehållit de gamla reglerna i stort sett oförändrade. Dock före
ligger den viktiga skillnaden, att signaltvånget ej gäller inom tättbebyggt 
område eller vid tät trafik, under förutsättning att tyst omkörning kan 
äga rum utan fara.4

1 Se t. ex. ang. vägkorsning SvJT 1936 Rf s. 52, NJA 1945 B 487 och 551, 
ang. skarp kurva NJA 193 8 s. 340 och 1941 B 278 samt ang. för omkörning ej 
lämpad situation NJA 1929 B 232, 1934 B 714 och 811. Beträffande den av dom
stolarna fordrade aktsamhetsgraden må hänvisas särskilt till rättsfallen NJA 1933 
B 682, 1934 A 37, 1936 B 469 och 1081, 1938 s. 147 (ovan s. 246) och B 951, 
1939 B 594, 1941 B 102 samt 1943 B 1136. Exempel på med all omsorg genomförd 
omkörning i samband med trafikolycka ger NJA 1934 B 45 8.

2 Se ur praxis ang. omkörningssignal NJA 1936 B 1077, 193 8 A 145, 1942 A 22 
och SvJT 1947 Rf s. 9 samt ang. den framförvarandes skyldighet att visa, att han 
uppfattat signalen, NJA 1941 B 851.

3 Se härom särskilt NJA 1939 B 59, 1940 B 344 och 563 (minoriteten), 1941 
s. 243, 1948 B 1189 och 1949 B 29.

4 SOU 1948: 34 s. 231 och KProp 1951 nr 39 s. 206 f. Att uttrycket »den 
framförvarandes uppmärksamhet blivit väckt» utbytts mot »den framförvarande 
är beredd på omkörning» torde ej ha mer än formell betydelse. — Ang. signaltvång 
i övrigt, se vägtrafikförordningen 50 §, jfr SvJT 1951 s. 749 (underlåtenhet att 
signalera vid passerande av barn bedömd såsom vårdslöshet; straffansvar).

5 Se ur praxis ang. hastigheten NJA 1934 B 776 och 958, 1935 B 779, 1936

Skador i följd av sammanstötning i väg- och gatukorsningar bilda en 
särskild grupp av skadefall (48 §). I korsningar skall hastigheten ned
bringas så mycket, som kan anses nödvändigt med hänsyn till förhållandena 
på platsen (46 §), och fordonet skall i den händelse sikten är skymd hållas 
till vänster på väg med dubbelriktad trafik (45 § 1 mom. andra st.).5 Om-
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körning får icke under några omständigheter ske strax före eller i väg
korsning.® I övrigt kan fastslås, att praxis kräver en särskilt högt upp
driven aktsamhet av fordonsförare vid färd över korsvägar.7 Detta gäller 
icke minst vid utfart från mindre sidovägar till större och mera trafike
rade vägar.8 Vidare må i detta sammanhang erinras om två grundläggande 
regler angående korsande möte, nämligen dels den s. k. huvudledsprincipen, 
enligt vilken den som vill korsa eller svänga in på huvudled har att lämna 
företräde åt fordon på huvudleden9, och dels vänsterregeln, enligt vilken i 
övriga fall föraren av det fordon, som har det andra fordonet på sin vänstra 
sida, skall lämna detta senare företräde.* 1 Huvudledsprincipen innebär nu
mera — till skillnad från vad fallet var enligt 1936 års vägtrafikstadga 
-—■ en absolut förkörsrätt.2 Vänsterregeln åsyftar däremot ingalunda att 
ge motparten en obetingad förkörsrätt; tvärtom åligger det alla fordons
förare att iaktta försiktighet vid passerande av eller färd in på korsande 
eller anslutande väg.3 Det bör tilläggas, att vänsterregeln i praxis icke an
setts kunna åberopas gentemot fordon, som framföres på starkt trafikerad 
men icke för huvudled förklarad väg, där det fordon, som kommer från 
vänster, kör ut från mindre biväg (NJA 1940 s. 32 och 1941 s. 330); här-

B 582 och 1939 B 170 samt ang. skyldigheten att hålla till vänster NJA 1936 
B 593.

8 Se ovan s. 249 not 1.
’ Se för olika exempel på den fordrade aktsamhetsgraden NJA 1931 A 43, 1932 

s. 185, 1933 B 1073, 1935 s. 181, 1937 B 66, 1938 B 453 och 988, 1940 B 175 
och 381, 1941 B 381 och 734, 1943 B 378, 1944 B 106, 1948 B 89 och 1302, 1950 
s. 432 samt ur äldre praxis 1924 s. 538 och 1928 s. 112. På sådan del av huvudled, 
där korsande väg ej finnes, har däremot en bilförare, som skall köra om framför
varande bil, icke ansetts ständigt behöva räkna med att en cyklist, som är skymd 
av den framförvarande bilen, plötsligt kan svänga ut tvärs över huvudleden ome
delbart framför den första bilen, NJA 1950 s. 273.

8 Se ur praxis NJA 1931 s. 709, 1933 B 293, 1934 B 782, 1935 B 227 och 779, 
1937 A 32 och B 1033, 1940 B 475 och 560 (resningsansökan; JustR Lind), 1941 
B 202 samt SvJT 1950 s. 269.

° Se ur praxis NJA 1940 B 979, 1941 s. 273, 1948 B 105 och 1950 A 54 = 
FFR 1950 s. 134.

1 Ur praxis må här anföras rättsfallen NJA 1931 A 42 (HD: »Enär svrdn, 
som vid den avsedda ändringen av körriktning skulle få skdn på sin vänstra sida, 
verkställt svängen utan att först låta skdn passera, funne HD svrdn vara vållande 
till sammanstötningen.»), 193 5 s. 181, 1937 A 117 (NRev), SvJT 1940 Rf s. 70, 
NJA 1941 B 678, 1945 s. 451, SvJT 1946 Rf s. 54, NJA 1948 s. 401 och B 765 
samt SvJT 1950 s. 200. Jfr ang. äldre rätt NJA 1933 B 175. Nödvändigt sam
band mellan vänsterregel och vänstertrafik kan, i motsats till vad JustR Quensel i 
NJA 1923 B 782 synes anta, icke anses föreligga.

2 KProp 1950 nr 30 s. 208 f. Däremot har icke införts stopptvång vid färd in 
på huvudled.

3 Se ur praxis NJA 1937 B 360, 1939 B 174 och 53 8, 1940 B 227, 1942 B 
1060 samt SvJT 1946 Rf s. 54.
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med överensstämmer stadgandet i vägtrafikförordningen 48 § 2 mom. sista 
p. Slutligen må i detta sammanhang erinras om den speciella förkörsrätt, 
som tillkommer ambulansbilar, polisbilar och liknande s. k. utrycknings
fordon (41 §).4

4 Se härom framför allt NJA 1933 B 931, 1943 B 184 samt 1946 s. 3 81 och 
424. Jfr NJA 1932 s. 631.

5 Se såsom exempel på bilists skadeansvar vid plankorsningsolyckor ur äldre 
praxis rättsfallen NJA 1930 A 488, 1933 B 963, 1944 s. 386, 1943 A 164 och 1946 
B 669. Jfr i detta sammanhang NJA 1930 B 839, 1932 B 143, 193 3 B 939, 1943 
B 834 och 1944 s. 406 (samtliga ang. motorförares straffrättsliga ansvar för vål
lande till fara vid järnvägsanläggnings begagnande). Rörande plankorsningsolyckor 
ur järnvägens synpunkt, se ovan s. 217 ff.

° Se NJA 1928 B 804, 1937 B 937 och 1940 B 339. Jfr ang. belysningsanord- 
ningar NJA 1934 B 361 samt SvJT 1937 Rf s. 13.

7 NJA 1944 B 1223. Jfr NJA 1944 A 112 (blott presumtionsansvar).

För plankorsningar mellan väg och järnväg gälla särskilda regler (42 §), 
vilka äro något skärpta i förhållande till äldre rätt.5

Att framföra fordon efter mörkrets inbrott utan föreskrivna belysnings- 
anordningar eller med defekta sådana anses vanligen konstituera culpa (jfr 
3 och 51 SS).6 Beträffande placering av fordons last ha givits vissa special
föreskrifter (52 S); vilkas överskridande likaledes anses medföra ansvar för 
vårdslöshet eller åtminstone starkt inverka på culpabedömningen. Sålunda 
har utöver lastbils flak utskjutande last ansetts medföra skyldighet för 
bilens förare att vid möte hålla väl till vänster och även i övrigt iaktta 
särskild försiktighet.7

Så länge man befinner sig inom området för de i vägtrafikför
ordningen fastslagna körreglerna, av vilka de viktigaste nu exempli
fierats, kan det -—- liksom vid brott mot lokala trafikföreskrifter, 
utfärdade enligt vägtrafikförordningen avd. V — förefalla som en 
rätt okomplicerad uppgift att i det konkreta fallet avgöra, huru
vida culpa föreligger eller ej; det gäller blott att sortera in skade- 
fallet i ett av de i lag eller författning noga beskrivna facken. I 
själva verket erbjuder emellertid applicerandet av trafikreglerna på 
särskilda situationer en rad svårbemästrade problem, vilket samman
hänger bl. a. med nödvändigheten av ofta ganska invecklade tek
niska bedömanden och den praktiskt taget oändliga mångfalden av 
kombinationsmöjligheter hos de olika moment, som tillsammans 
bilda trafiksituationer (man finner sällan två exakt lika fall). Än 
större bli naturligen svårigheterna när man kommer utanför de sär
skilt specificerade trafikreglerna och rör sig på den allmänna varsam- 
hetsregelns mark. Här är det en viktig uppgift för praxis att söka 
utbilda vissa typfall av trafikovarsamhet och på denna väg så långt
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möjligt ingjuta ett mera gripbart innehåll i den eljest utomordentligt 
svårgripbara allmänna varsamhetsregeln.

Vilka resultat rättstillämpningen med en sådan arbetsmetod kan uppnå 
framgår bäst genom några exempel på sålunda fixerade culpasituationer: 
Transport av mycket tung och skrymmande krandel har ansetts böra ske 
»så långsamt som överhuvudtaget varit möjligt» (NJA 1939 B 544). Back- 
ning får ej påbörjas utan att föraren övertygat sig om att intet hindrande 
finnes i vägen (SvJT 1936 Rf s. 40). Att öppna en bildörr utan att se sig 
om är även att anse som culpöst förfarande (NJA 1934 s. 355, 1946 s. 545 
och SvJT 1951 s. 340). Under vissa omständigheter kan det framstå såsom 
vårdslöst att föra in bil på spårvägsspår (NJA 1935 B 337). Att köra bil 
utan att inneha körkort torde i och för sig icke konstituera culpa, nämligen 
om föraren ändå på betryggande sätt kan framföra fordonet.* * * * * 8 Däremot har 
det ansetts vårdslöst att »överlämna ratten» till en person, som är olämplig 
att framföra motorfordon (SvJT 1927 Rf s. 3, NJA 1932 s. 416 och 1939 
B 373). Vidare åligger det vägtrafikant att ägna oavbruten uppmärksamhet 
åt trafiken på vägen (jfr NJA 1938 B 565 och 1939 B 172).

Rättsfallet NJA 1943 s. 144 synes kunna stödja denna mening.
9 Se t. ex. NJA 1941 B 855 (HovR).
' Se ovan s. 71.
“It. ex. NJA 1931 B 997 verkade dock metoden tvärtom ansvarsbefriande. Jfr

NJA 1930 A 495.
8 Som exempel kunna anföras NJA 1937 A 118 (påkörning av grovt ovarsam

gångtrafikant) och 1945 s. 11 (på vägbanan liggande berusad person påkörd i 
mörker).

Av naturliga skäl äro utredningssvårigheterna i bilmål ofta utom
ordentligt stora. Häri bör man söka den närmaste anledningen till 
att domstolarna ibland grunda sitt culpaomdöme på omständighe
terna i allmänhet vid skadetillfället utan att händelseförloppet och 
de agerande personernas handlingssätt i detalj utretts.9 Denna metod, 
som starkt påminner om den engelska res z^sa-doktrinen1, bidrar 
vanligen till att höja aktsamhetsgränsen i riktning mot fingerad 
culpa2. Även en mängd andra faktorer ha verkat i riktning mot 
påfallande höga krav på aktsamhet av bilister. Bl. a. må framhållas 
domstolarnas strävan att lägga så mycket av bilskaderiskerna som 
möjligt på trafikförsäkringen och därigenom ernå en önskad sprid
ning av ersättningsbördan. Ej sällan förefaller det sålunda, som om 
man ålagt bilisterna en omåttligt hög grad av aktsamhet.3

Här har endast varit fråga om culpans nedre gräns. Vad beträf
far gränsområdet mot dolus märkes, att den grova vårdslösheten 
(culpa lata) vid förande av motorfordon eller motorredskap sär-
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skilt straffbelagts i trafikbrottslagen 1 § andra st.4 I skadeståndsrätts- 
ligt hänseende saknar däremot som bekant kvalificeringen av culpan 
såsom grov betydelse för rättsföljdens konstruktion utom beträf
fande ansvarsfördelningen i kollisionsfallen.

4 Se ur äldre praxis rörande motsvarande lagrum —■ lagen 7 juni 1934 om straff 
för vissa brott vid förande av motorfordon 2 § ■— rättsfallen NJA 193 6 s. 463 
och B 813, 1937 s. 119, 326 och B 723, 1940 s. 149 och B 703 samt 1943 B 996.

5 En utförlig framställning av den tyska bilskadelagens presumtionsregel ger 
Isaac s. 213 ff. ■— Bevistemat kan vidare utvidgas genom att även förefintligheten 
av den skadliga effekten présumeras. Regler om skadepresumtion äro emellertid yt
terst sällsynta i svensk rätt, som i likhet med ledande utländska rättssystem van
ligen intar ståndpunkten, att den skadelidande själv skall bevisa sin skada. Jfr SOU 
1951: 27 s. 652 f.

6 Se som exempel på olika trafiksituationer, som ansetts medföra presumtions
ansvar, NJA 1924 s. 423 I och II, 1930 B 472, 1936 A 24 och B 1081, 1937 B 993, 
1939 B 332, 1940 B 98, 1941 B 207 och 1948 B 33 8 ävensom flertalet ovan s. 246 
not 5 anf. rättsfall. Beträffande betydelsen av gengasförgiftning för exculpations- 
bedömningen, se Bennich s. 19 not 1 med där cit. utlåtanden.

IL En regel om presumtionsansvar kan vara utformad på ett fler
tal olika sätt. Den tyska bilskadelagen upptar en presumtionsregel, 
enligt vilken ansvaret blott bortfaller, om olyckshändelsen visas ha 
förorsakats »durch ein unabwendbares Ereignis» (7 §). Bevistemat 
är här mycket vidlyftigt, enär det citerade uttrycket innebär ej blott 
bevisning om att föraren har iakttagit »jede nach den Umständen 
des Falles gebotene Sorgfalt» utan även att olyckshändelsen fram
kallats av en bestämd omständighet, som varit omöjlig att avvärja, 
exempelvis en utomståendes handlingssätt.5 I jämförelse härmed är 
den svenska lagens presumtionsansvar mildare gentemot ansvarssub- 
jekten därigenom, att bevistemat helt koncentrerats till frågan om 
vårdslöshet hos föraren eller bristfällighet hos bilen.

1. Ägarens och förarens ansvar för förarens presumerade culpa. 
Trafiksituationerna vid presumtionsansvar skilja sig ej skarpt från 
dem, där culpaansvar utdömes. Sålunda kan presumtionsansvar före
komma i flertalet av de förut angivna skadesituationerna, t. ex. vid 
underlåtenhet att hålla vänstra sidan av körbanan (särskilt undan
manövrer till höger sida vid möte med fordon, som färdas på sin 
högra sida), omkörning, ändring av färdriktning etc.6 Vid sam
manstötning med cyklist présumeras bilisten påfallande ofta vara vål
lande, även om styrkt culpös medverkan anses ligga cyklisten till
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last.7 Bilisten pålägges vidare ofta presumtionsansvar även i för 
honom ytterst svårbedömbara och överraskande trafiksituationer.8 
I detta sammanhang bör särskilt pekas på en trafiksituation, som i 
motsats till de övriga kan anses såsom särskilt karakteristisk just 
för presumtionsansvaret, nämligen den, att fotgängare utan att se 
sig för beträda körbanan. Även i fall, där fotgängare alldeles huvud
löst störtat över en gata eller en väg och bilisten i samma ögon
blick befunnit sig så nära, att kollision varit praktiskt taget ound
viklig, har presumtionsansvar vanligen utdömts. I sådana liksom i 
andra tveksamma gränsfall ha dock ej sällan avgivits minoritetsvota 
för godkännande av exculpationsbevisningen.9

Presumtionsansvaret torde närmast ha avsetts för de fall, där 
domstolen i enlighet med den klassiska bevisläran finner ovisshet råda 
beträffande ett visst faktum av direkt betydelse för culpabedöm- 
ningens utfall (se t. ex. NJA 1932 s. 631 och B 932). Någon gång 
tillämpas presumtionsregeln även i den situationen, att vårdslöshet 
visserligen är styrkt men det ej finnes utrett, att denna vårdslöshet 
orsakat skadan (jfr NJA 1936 B 393).* B * * * * * * 1 Regeln kommer till använd
ning i ytterligare en grupp fall, nämligen då något bestämt moment 
av culpa icke utpekats eller kunnat utpekas men det å andra sidan 
ej heller visats, att bilisten iakttagit alla de försiktighetsmått, som 
ifrågavarande trafiksituation anses ge anledning till (se t. ex. NJA 
1934 B 102). På denna punkt står man inför det svåra problemet, i 
vilken utsträckning ett påstående om culpa måste preciseras. Man 
rör sig ej längre med ett bestämt, mellan parterna omstritt faktum; 
i stället måste bilisten fullgöra den svåra uppgiften att bevisa, att 
han icke i något tänkbart och för den skadliga effekten relevant av-

7 Se t. ex. NJA 1933 A 330 samt 1947 B 737. Jfr NJA 1941 B 210 (cykling i 
mörker utan lykta) och 1947 B 1040.

8 Exempelvis NJA 1940 B 563 och 1942 B 80.
° Se ang. ansvar i överraskande trafiksituationer ur praxis NJA 1931 B 961, 

1934 B 473, 1940 B 59, 1941 s. 28 (särskilt belysande fall, jfr HR:s dom) samt
B 53 och 782 ävensom 1944 B 652. Ibland har t. o. m. culpaansvar utdömts, under
det att en minoritet exculperat bilisten, exempelvis NJA 1939 B 598, 1941 B 183
och 1943 B 333. Jfr NJA 1941 B 188 och 315 samt 1942 A 108. För exempel på
minoritetsvota vid presumtionsansvar se NJA 1934 B 473 (JustR Alexanderson),
1940 B 59 och 1941 B 782 (JustR Grefberg) samt 1942 A 108 (JustR Nissen
och Grefberg). Särskilt har JustR Grefberg i ett betydande antal minoritetsvota
anlagt en mildare bedömning av exculpationsbevisningen.

1 Jfr Isaac s. 217.
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seende gjort sig skyldig till culpa. Hur höga krav man härvid ställer 
på exculpationsbevisningen framgår ej blott av det ringa antal mål, 
i vilka den godtagits, utan även någon gång av domstolarnas skriv
sätt. Som exempel kan anföras följande passus ur NJA 1937 B 1041: 
»Vad anginge skadeståndsfrågan funne HD det ej med säkerhet 
framgå av omständigheterna, att klgdn vore fri från vållande till 
sammanstötningen.» I regel anses exculpationsbevisningen icke ha 
befriande verkan, om ett annat handlingsalternativ, vilket icke 
skulle ha medfört skada, överhuvud legat inom möjligheternas gräns 
(se ur praxis NJA 1944 B 652). Med så högt ställda krav glider 
man naturligen lätt över från den presumerade culpans område till 
den fingerade culpans.2

2 Beträffande motsvarande fenomen i tysk exculpationspraxis, se a. a. s. 23 0, där 
bl. a. yttras: ». . . einen Menschen, der den von der R[echtJspr[echungJ gestellten 
Anforderungen Genüge leisten kann, gibt es tatsächlich nicht.»

3 Jfr a. a. s. 271.
4 Jfr Bennjch s. 20 f.
5 Jfr a. a. s. 20. Se för exempel på bristfälligheter, utom i det följande anf. rätts

fall, NJA 1934 B 3 61 och 193 8 B 770 ävensom SvJT 1944 Rf s. 68.
8 Jfr NJA 193 8 s. 408 (ang. placering av mynningen till bils avgasrör) samt

2. Ägarens ansvar för bristfällighet på bilen. Sådant ansvar synes 
utdömas relativt sällan, säkerligen beroende på bilarnas utomordent
liga driftssäkerhet.3 Denna förklarar även, att domstolarna i allmän
het synas ställa kraven påfallande lågt i fråga om exculpationsbevis- 
ning rörande bristfällighet.4 Förevarande skärpning av ägaransvaret 
i förhållande till föraransvaret torde därför i praktiken ej vara av 
så stor betydelse, som man vid första påseende skulle vilja tro. I 
flertalet »bilmål» blir frågan om bristfällighet aldrig aktuell.

Uttrycket »bristfällighet å automobilen» åsyftar alla slags me
kaniska fel, som kunna inverka på bilens funktion, såsom fel på 
bromsarna eller det elektriska systemet, ringpunktering o. d.5 Ge
nom lagens formulering (»skadan . . . förorsakats av bristfällighet») 
understrykes kravet på (adekvat) kausalitet mellan bristfälligheten 
och effekten (jfr ur praxis NJA 1930 A 495, 1935 B 630 och 1947 
s. 331). Bevisning om att vederbörande mekaniska fel icke inverkat 
vid skadetillfället befriar alltså ägaren från ansvar i denna del. Där
emot torde det i princip icke lända honom till befrielse, att bilen 
blivit vid myndighets inspektion godkänd i det skick, som seder
mera visar sig vara bristfälligt.6
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I vissa lägen kan det förefalla naturligt att betrakta bristfällig
heten ur synpunkten av ägarens culpa (jfr NJA 1930 A 446 och 
1937 B 351). En sådan konstruktion är emellertid överflödig såvitt 
angår ägaransvar enligt bilskadelagens presumtionsregel.

Om föraren befinnes vara presumerat vållande, inträder enligt vad 
förut sagts ansvar även för ägaren. I sådana fall intresserar givetvis 
frågan om bristfällighet på bilen ej längre ur synpunkten av an
svarets inträde. Föraransvaret konsumerar m. a. o. bristfällighetens 
betydelse för ägaransvaret (jfr NJA 1933 s. 547). En annan sak är, 
att bristfälligheten kan tillmätas betydelse vid jämkning av ansvaret 
i medverkanssituationer.1 * * * * * *

från andra områden än trafikskadeansvarets NJA 1932 s. 472 (hiss) och 1934
s. 679 (bensinstation).

’ I detta sammanhang må anmärkas, att bristfälligheten i mycket vid omfatt
ning kan tillmätas betydelse vid sådan jämkning, se NJA 1942 s. 378 och därtill
Karlgren s. 104, jfr NJA 193 8 B 3 03.

8 Se ur praxis NJA 1933 B 773, 1936 B 1066, 1939 s. 206 (unghäst springer
genom ett öppet led i sin hage ut på landsvägen och skadas till döds av bil), 1943
B 1280 (HovR) samt 1948 B 806 = FFR 1948 s. 202. Se även NJA 1943 B 1273 
(skrämd häst) och 1930 C 13 3 — FFR 1930 s. 21.

° Se t. ex. NJA 1941 s. 273. Jfr NJA 1940 B 339.
1 NJA 1941 s. 243 (omkörning av cyklist på vänster sida).

III. I och med att rättstillämpningen vidgat det område, som 
innefattar culpaansvaret och presumtionsansvaret, har det ansvars- 
fria området (godtagen exculpationsbevisning) krympt i motsva
rande mån. Det är påfallande, i hur få fall domstolarna godtagit 
förebragt exculpationsbevisning och denna alltså verkat ansvarsbe- 
friande.

Vanligen är det då fråga om trafiksituationer, i vilka den skade
lidande medtrafikanten företagit, en .oväntad och höggradigt omo
tiverad handling, under det att den skadegörande bilisten rimligtvis 
icke haft möjlighet att genom ett annat körsätt förhindra olyckan.8 
Särskilt stärkes skadegörarens ställning, om han färdats på huvud
led eller haft förkörsrätt, under det att den skadade för sin del ej 
respekterat detta förhållande.9 Under särskilda omständigheter har 
exculpation godtagits även i det fall, att den skadegörande bilisten 
själv begått en låt vara mindre betydande överträdelse av en trafik
regel, nämligen om han haft synnerligen starka skäl för sitt hand
lingssätt.1 Möjligheten att åstadkomma ansvarsbefrielse genom att
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anse vederbörande bilist exculperad har även begagnats i fall, som 
närmast haft karaktär av nödsituation men där rättsstridighetslä- 
rans metod för ansvarsbefrielse dock icke kommit till användning.2 3

2 Svea HovR:s dom 27/9 193 5, anf. av Bennich s. 21.
3 Se såsom exempel på godtagen exculpation NJA 1934 B 505 och på presum- 

tionsansvar flertalet ovan s. 2 54 not 9 anf. rättsfall.
4 Jfr Karlgren s. 101 not 1. Se däremot NJA 1942 B 1049, i vilket rättsfall 

exculpationsbevisning icke godtogs trots den skadelidandes synnerligen grova culpa;
bilisten befriades dock från ersättningsskyldighet, enär cyklisten ansågs i alldeles 
övervägande grad själv ha vållat sammanstötningen.

6 Jfr NJA 1936 A 24 och HovR i NJA 193 6 B 287 samt SvJT 1951 s. 496 
ävensom Engströmer i SvJT 1916 s. 191 (fordras en »diligentia diligentissimi»).

° Så t. ex. NJA 1945 B 630.
’ Så t. ex. NJA 1926 B 242, 1936 B 214 och 1066 samt 1939 s. 206.
8 Se dock exempelvis NJA 1932 B 131 och 1936 B 239.

17 — S16884 K. Grönfors

Då fotgängare oaktsamt begivit sig ut i körbanan alldeles framför 
en bil, har exculpationsbevisning någon gång godtagits, men i det 
ojämförligt största antalet skadefall av denna typ utdömes pre- 

. Qsumtionsansvar.
Vid värderingen av den förebragta exculpationsbevisningens styrka 

spela en mängd olikartade faktorer in. Här må särskilt pekas på den 
betydelse, som graden av den skadelidandes egen culpösa medverkan 
onekligen — måhända oftast omedvetet — tillmätes vid sagda vär
dering.4 Denna omständighet redovisas regelmässigt icke uttryck
ligen i domskälen och låter sig därför icke studeras närmare.

1 regel synes praxis ej slå av på de höga kraven på exculpations
bevisningens styrka. Graden av aktsamhet, som erfordras av den 
skadegörande bilisten, torde kunna anges sålunda: det måste kunna 
anses praktiskt taget uteslutet, att ovarsamhet ligger honom till last 
i något hänseende.  Detta stränga krav avspeglas ibland i domsto
larnas skrivsätt. Antingen begagnas en mycket utförlig skrivning, 
varvid invändningar om möjliga culpamoment noggrant bemötas , 
eller också använder man formler av exempelvis följande lydelse: 
»Av utredningen i målet måste anses framgå, att X icke varit vål
lande till olyckan.»  Mera sällan påträffar man en reservationslös 
skrivning på lagtexten.

5

6

7
8

D. Luftfart.
Luftfartsskadelagen stadgar ett fullt strikt ansvar. Med hänsyn 

härtill är det givetvis av största betydelse, att gränserna för lagens
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tillämpningsområde uppdras så noggrant som möjligt. På grund av 
lufträttens starkt internationella prägel och knappheten på svenska 
tolkningsdata måste man därvid fästa betydande avseende vid de 
ledande utländska lufträttssystemens lösningar (jfr nedan s. 355 f.).

Luftfartsskadelagen omfattar ej det fall, att två eller flera luft
fartyg kollidera med varandra (2 § andra st.). Det synes därför 
lämpligt att uppdela den följande framställningen i två huvudav
snitt, det ena behandlande de av lagen reglerade markskadorna (a) 
och det andra kollisionsfallen (b). Dessutom skall läget vid vissa sär
skilda typer av skadefall belysas något mera ingående (c).

a) Markskador.

Vad till en början markskadorna beträffar, framgå rekvisiten för 
det strikta ansvarets inträde av lagens 1 § jfrd med dess 2 § andra st. 
Det fordras, att skadan är tillfogad av luftfartyg (I) vid dess be
gagnande i luftfart (II), vidare att det föreligger adekvat kausalitet 
mellan luftfartygets begagnande i luftfart och skadan (III) samt att 
skadan drabbat tredje man (IV) på jordytan (V).

I. Luftfartsskadelagen upptar ingen legaldefinition av begreppet 
luftfartyg. Ej heller motiven ge något uttryckligt besked på denna 
punkt. Viss ledning kan man dock hämta därav, att det talas om 
»lufttrafik», »transportmedel», »passagerare» och »förare». Detta 
ordval avspeglar tydligt lagens syfte, som varit att i likhet med 
exempelvis Romkonventionen9 skydda tredje man på jordytan mot 
luftZra/zÆcfts särskilda faror.

Lagstiftningshistoriskt framstår luftfartsskadelagen såsom en ut
bruten del av 1922 års luftfartsförordning.* 1 Det ligger därför sär
skilt nära till hands att söka ledning i denna författning. Redan i 
dess 1 § möter följande legaldefinition: »Som luftfartyg anses i 
denna förordning flygplan (lant- och vattenflygplan), motorbal- 
longer och fria ballonger.»2 I 1928 års tillämpningskungörelse 1 §

9 Jfr Goedhuis, Handboek s. 28 5.
1 Jfr ovan s. 3 0.
2 I det betänkande, som låg till grund för luftfartsförordningen, gavs begreppet 

samma innehåll, med två undantag: dels medtogos även fasta ballonger och dels till- 
lades uttryckligen rekvisitet »avsedda att befordra personer eller varor». Se bet. 
1917 s. 5 (1 §). I motiven (s. 26) gavs följande kommentar: »S. k. drakar komma
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återfinnes en något utförligare definition, enligt vilken även fasta 
ballonger och luftskepp skola anses såsom luftfartyg. Att märka är 
emellertid, att båda dessa begreppsbestämningar klart ange sig gälla 
blott »i denna förordning (kungörelse)».8 Det vore uppenbarligen 
ett otillåtet tillvägagångssätt, att med dem som utgångspunkt utan 
vidare ställa upp ett för samtliga lufträttsliga författningar gällande 
enhetligt luftfartygsbegrepp. Tvärtom måste man tolka ifrågava
rande begrepp särskilt för varje enskild författning med iakttagande 
av dess specifika syften.

Detsamma gäller i fråga om de internationella konventionerna. 
Pariskonventionen 1919 Annex A fattade begreppet luftfartyg i 
vidsträcktaste bemärkelse, nämligen varje apparat eller anordning, 
som kan hållas uppe i luften på grund av dennas statiska eller dyna
miska återverkan, och Chicagokonventionen har på denna punkt 
icke inneburit någon principiell nyhet.* * 3 4 Då kvarstadskonventionen 
1933 talar om luftfartyg åsyftas däremot endast anordningar, vilka 
äro avsedda för person- eller godsbefordran.5 * Och det får anses högst 
tvivelaktigt, om den nyssnämnda vidsträckta offentligrättsliga de
finitionen oförändrad kan tillämpas på den privaträttsliga Rom
konventionen8, vilken ju icke har upptagit någon egen legaldefi
nition utan överlåtit utformningen av luftfartygsbegreppet till 
varje enskilt lands lagstiftning och rättstillämpning.7

däremot utanför förordningens räckvidd, då de icke äro avsedda för person- eller
varutransport.»

3 Kaftal uttalar i RGDA 1934 s. 539 vid behandling av den svenska luftfarts
skadelagens bestämmelser, att definitionen på luftfartyg lämnas i »l’art. 1 de la loi 
du 20 avril 1928», varmed han tydligtvis åsyftar tillämpningskungörelsen. Den däri 
givna definitionen anser han sålunda direkt tillämplig på luftfartsskadelagens 
område.

‘ Se exempelvis Shawcross nr 17.
8 Jfr t. ex. Goedhuis, Handboek s. 342.
8 Jfr Coquoz s. 202 ävensom Guldimann i Schweizerisches Jahrbuch für in

ternationales Recht VII (1951) s. 322 not 43. Annan mening exempelvis Lemoine 
nr 9 57.

7 Jfr Oppikofer i AfL 1933 s. 221 och Goedhuis, Handboek s. 285. — För 
exempel på andra typer av definitioner, se hänv. hos Bienenfeld s. 227 not 58.

Om man alltså med utgångspunkt i luftfartsskadelagens syften 
söker tolka begreppet luftfartyg, måste man säga sig, att detta å ena 
sidan säkert i likhet med nyssnämnda begreppsbestämningar måste 
fattas i mycket vidsträckt bemärkelse men å andra sidan, i enlighet
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med vad som inledningsvis anförts, begränsas av lagens tydliga 
ändamål att bereda tredje man på jordytan skydd mot lufttrafikens 
(luftfartens) speciella faror. Det skulle då onekligen vara frestande 
att som medel för gränsdragningen i tveksamma fall använda fare- 
synpunkten och alltså till luftfartyg räkna sådana anordningar, som 
ur tredje mans synpunkt representera en med de »ordinära» luft
fartygen likvärdig fara.* 8 Här liksom i så många andra sammanhang 
blir dock resultatet av ett sådant tillvägagångssätt endast en frukt
lös diskussion om den ena »faran» verkligen kan anses fullt jäm
bördig med den andra. Om möjligt bör man därför undvika fare- 
synpunkten. För avgörandet av här uppställda problem öppnar sig 
också en annan och närmare till hands liggande utväg. Redan i den 
nyss uppställda satsen, att lagens allmänna syfte är tredje mans 
skydd mot luftfartens särskilda faror för skadegörelse, ligger inne
slutet, att varje anordning, som är avsedd för bedrivande av luft
fart (transport luftvägen av passagerare resp, gods eller därmed 
jämställt ändamål) måste anses såsom luftfartyg och alltså falla 
inom lagens tillämpningsområde. Innebörden av denna allmänna tes 
skall närmare utföras genom några exempel.

8 Denna metod använder exempelvis Riese s. 188 f.
8 Jfr rättsfallet NJA 1937 s. 624 (där dock icke var fråga om flygplanägarens

skadeståndsansvar mot fartygets redare etc.) ävensom uttalanden av Oppikofer i 
AfL 1934 s. 76 f., Shawcross nr 419 och Archinard s. 291 a f. samt den ingå
ende framställningen hos Dykstra s. 4 ff. Jfr Lorenz i JAL 1940 s. 124—26.

Såsom luftfartyg äro otvivelaktigt att betrakta alla motorförsedda 
flygplan enligt systemet »tyngre än luften» och vidare luftskepp 
och fria ballonger. Det bör kanske i detta sammanhang anmärkas, 
att sjöflygplan icke i något fall torde anses som fartyg —■ icke ens 
då de manövrera på vattnet i exempelvis en hamnanläggning — 
utan genomgående uppfattas som luftfartyg. Detta har till följd, att 
vid en eventuell kollision med fartyg luftfartsskadelagens ansvars- 
system träder i funktion, givetvis under förutsättning att även 
övriga rekvisit härför äro uppfyllda.9 Vidare kan det icke råda något 
tvivel om att en helikopter uppfyller kraven på ett luftfartyg, något 
som bestyrkes av rättsfallet NJA 1947 s. 572, i vilket jakande be
svarades den betydligt svårare frågan, huruvida en helikopter vore 
att betrakta som luftfartyg i den mening termen tas av (den nu
mera av KK 3 december 1948 ersatta) KK 18 oktober 1946 angå
ende tillämpning av vissa internationella trafikregler för luftfartyg
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m. m. och alltså fölle under sagda kungörelses trafikföreskrifter.1 
Till luftfartyg måste vidare räknas segelflygplan, såväl de helt mo
torlösa som de hjälpmotorutrustade.2

1 Helikoptern nödvändiggör emellertid på grund av sina säregna egenskaper 
vissa modifikationer i de lufträttsliga reglerna, vilka ju närmast äro avpassade för 
»normala» flygplan. Se om dessa problem bl. a. Welch Pogue i JAL 1947 
s. 300 ff., Lacour i RFDA 1950 s. 183 ff. och Riese i RFDA 1951 s. 142.

2 Jfr t. ex. Neumann s. 39 i. f. och Kakmann s. 67.
3 Kakmann s. 66. Vidare kunna anföras exempelvis Hess, Schweizerisches Luft

recht (1927) s. 59, Nokes s. 17, 111 och 115 f., Laurès s. 25, Goedhuis, Hand- 
boek s. 59, Riese s. 192 och von der Mühll s. 61.

4 Se nedan s. 290.
5 Jfr Neumann s. 40 och Nokes, a. st.
6 Denna metod kan dock leda till otillfredsställande resultat i de fall, då det 

bogserande flygplanets ägare ej samtidigt är ägare till det bogserade flygplanet. Jfr 
von der Mühll s. 59 not 17.

Ofta möter man i den lufträttsliga litteraturen påpekandet, att 
en fallskärm aldrig kan anses som ett luftfartyg. Den fyller näm
ligen icke det bl. a. i Pariskonventionen uppställda kravet, att ett 
luftfartyg skall kunna hålla sig uppe i luften på grund av luftens 
statiska eller dynamiska återverkan. Dess rörelse är ju endast »ein 
Fallen, nicht ein Fahren».3 Till resultatet är detta helt säkert riktigt, 
ty en fallskärm bör lika litet föras in under begreppet luftfartyg 
som en livboj under begreppet fartyg; med hjälp av en fallskärm 
bedriver man ingen luftfart. Den praktiska betydelsen härav är 
emellertid ingen. Om skada förorsakats av en fallskärmshoppare eller 
av med fallskärm utkastad last, kan luftfartsskadelagen på annan 
väg bli tillämplig, nämligen emedan användandet av fallskärmen 
anses som en del av den med flygplanet bedrivna luftfarten.4

Resonemanget angående fallskärmar kan med skäl tillämpas även 
på glidflygplan, vilka ju — i olikhet med de förut nämnda segel
flygplanen — äro oförmögna att ta sig fram genom luften på egen 
hand annat än genom glidflykt, ett långsamt »fallande», ned mot 
marken.5 Att de trots detta måste räknas till luftfartyg i luftfarts- 
skadelagens mening torde vara obestridligt: man har här att göra med 
en form av luftfart. Även denna fråga saknar emellertid vanligen 
praktisk betydelse, enär lagen på liknande sätt som beträffande fall
skärmarna kan bli tillämplig genom sin relation till den av det bog
serande flygplanet bedrivna luftfarten.6 Och i de fall, då glidflyg
plan startas från marken med hjälp av vinsch eller liknande anord-
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ning för att efter urkoppling i glidflykt sjunka ned mot marken, blir 
det endast fråga om mycket korta flygsträckor, vilka regelmässigt 
hålla sig inom det använda flygfältets gränser; skademöjligheterna 
på utomstående person eller egendom äro under sådana förhållanden 
minimala.

Man torde ej kunna uppställa något krav på att luftfartyget skall 
vara bemannat.7 Radiostyrda flygplan, raketskepp o. d. måste alltså 
föras in under begreppet luftfartyg. Visserligen utgå lagens motiv 
tydligen från att förare alltid skall finnas, men detta beror givetvis 
blott därpå, att användande av radiostyrda flygplan är en ny form 
av luftfart, som ej var känd på 1920-talet. Skäl för en restriktiv 
tolkning synas här icke föreligga.

7 Jfr exempelvis a. a. s. 60 f.
8 Jfr t. ex. Archinard s. 291 a, Riese s. 192 och von der Mühle s. 57. I 

exempelvis den italienska navigationslagen av år 1942 (nedan s. 3 57) uteslutas ge
nom krav på befordringsändamål både drakar och ballons captifs från begreppet 
luftfartyg. Se Cacopardo i AfL 1943 s. 47. Till motsatt resultat kom Reichsge
richt i rättsfallet RGZ 10S (1924) s. 310, i vilket drake ansågs som luftfartyg.

9 Jfr bl. a. Riese s. 191.
1 Vari undantagas även tull- och polisflygplan. Kritik härav hos bl. a. Ar

chinard s. 294 a. Jfr vidare LaurÈs s. 73. I detta och liknande sammanhang bru
kar även undantas ytterligare en kategori luftfartyg, nämligen »postfartyg»; se 
t. ex. luftfartsförordningen 3 8 §. Sådana förekomma emellertid knappast i prak
tiken, emedan postförvaltningarna vanligen sluta fraktavtal med flygbolag, vilket 
ställer sig betydligt billigare. —■ Vid Romkonventionens tillkomst övervägde man 
att undanta även mindre sportflygplan, ett projekt, som senare övergavs. Se Oppi- 
kofer i AfL 1933 s. 221.

2 Här må blott hänvisas till huvudverket i denna fråga, nämligen Riesch, Der 
Begriff »Militärluftfahrzeug» im Luftrecht (1934).

I överensstämmelse med lagens ändamål måste antas, att leksaks- 
och modellflygplan i likhet med s. k. drakar icke äro avsedda att 
omfattas av lagens luftfartygsbegrepp. Detsamma gäller fasta bal
longer (ballons captifs), vilka ju icke kunna sägas utöva »luft
trafik» eller rubriceras såsom »transportmedel».8 Ej heller obeman
nade och med radiosond försedda s. k. väderleksballonger torde 
kunna anses såsom luftfartyg i lagens mening.9

I olikhet mot t. ex. Romkonventionen art. 211 omfattar luftfarts- 
skadelagen alla luftfartyg, oberoende av vem som är ägare, besittare 
osv. Sålunda göres ingen skillnad mellan statliga och privata luft
fartyg. Därigenom befrias man från den svåra uppgiften att dra 
upp en klar skiljelinje mellan militära och civila flygplan.2
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Slutligen en formell anmärkning. Termen luftfartyg är onek
ligen ur språklig synpunkt särdeles oskön. I detta arbete användes 
därför vanligen — och något oegentligt — den mindre omfattande 
termen flygplan såsom synonym.

II. Skadan skall vidare ha förorsakats vid luftfartygets begag
nande i luftfart. Ett flygplan ger ju normalt icke upphov till skador 
under stillastående utan först i och med att det användes. Men lagen 
är ingalunda tillämplig vid all användning; den inskränker sig 
uttryckligen till sådan användning, som sker i luftfart. Innebörden 
av detta uttryck är tyvärr mycket obestämd och fordrar en när
mare precisering. Varken lagtexten eller motiven ge något bidrag 
till lösningen av detta tolkningsproblem. I denna situation torde det 
vara lämpligt att kasta en blick på utländsk rätt för att se, hur man 
där uppfattat motsvarande uttryck.

1. I den franska luftfartslagen från år 1924 kräves, att flygpla
net vid skadetillfället skall vara »en evolution». Detta krav anses 
uppfyllt under flygplanets alla rörelser såväl i luften som på mar
ken eller på vattnet.3 Uttrycket ges alltså en synnerligen vidsträckt 
innebörd, i det att icke blott själva flygningen jämte start- och 
landningsmanövrer anses falla därunder utan även alla slag av för
flyttningar på marken (t. ex. från en hangar till en annan) med 
hjälp av planets egen motorkraft.4 Uteslutna äro däremot alltid 
stillastående flygplan.

3 Se exempelvis Kaftal i RGDA 1934 s. 381, Mandl i RGDA 193 6 s. 486 f., 
Savatier I nr 426 (med viss tvekan) och Lemoine nr 900 (Responsabilité s. 45). 
Jfr Le Goff nr 593. — Här och i det följande avses blott luftfartyg enligt syste
met tyngre än luften, emedan svårigheter att tolka rekvisitet »begagnande i luftfart» 
synas ha varit aktuella blott i sådana fall. För ballonger o. d. bildar lossandet av 
förtöjningarna det naturliga skiljemärket.

4 Se t. ex. rättsfallet RF DA 1951 s. 211. Mot denna vidsträckta tolkning, vilken 
synes vara allmänt omfattad, opponerar sig särskilt Mazeaud II nr 13 81.

5 Shawcross nr 472 (2).

Engelsk rätt intar en annan ståndpunkt. Civil Aviation Act 1949 
section 40 (förut Air Navigation Act 1920 section 9) anger sig vara 
tillämplig blott på flygplan »in flight, taking off or landing». Star- 
ten anses begynna i och med att piloten börjar köra flygplanet på 
marken fram emot startpositionen, och landningen betraktas såsom 
pågående ända tills flygplanet stannar vid av- och påstigningsplats 
(lastnings- och lossningsplats) eller på därmed jämförligt ställe.5
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I ett amerikanskt rättsfall har den i en försäkringspolis upptagna 
klausulen »in flight» — definierad såsom »including descending, 
landing and taxiing immediately after landing until a terminal or 
parking or mooring place is reached» — tolkats så, att ett nödlan
dande flygplan, som rullade femtio fot på marken, kullbytterade 
och ett par minuter senare fattade eld, fortfarande ansågs befinna 
sig »in flight».6 * 8

6 Bresee v. Automobile Insurance Company, USAvR 1932 s. 53. Jfr Shawcross 
nr 472 not e och Rhyne s. 2 50 f. ävensom McNair s. 15 8.

’ »Der Ausdruck ’beim Betrieb eines Luftfahrzeugs’ bedeutet nicht dasselbe wie 
’bei der Fahrt eines Luftfahrzeugs’. Vielmehr ist ein Schaden beim Betrieb auch 
dann entstanden, wenn er bei den Vorbereitungen für den Aufstieg, bei Einbringung 
des Fahrzeuges in die Halle, bei Verankerung eines auf freiem Felde gelandeten 
Fahrzeuges, bei dessen Abbeförderung oder bei ähnlichen Anlässen auftritt.» Cit. 
efter Schleicher s. 116. Jfr Wimmer i AfL 1933 s. 76 f., Koffka s. 86—88 och 
Döring, Luftverkehrsgesetz und Verordnung über Luftverkehr (1937) s. 52 f. 
Liknande tankegångar hos Mandl i RGDA 1936 s. 497.

8 Så t. ex. Trusen i AfL 1933 s. 178. Ibland påpekas även, att strikt ansvar 
endast kan vara »rättfärdigat» vid skadegörelse i följd av flygningens speciella far
lighet (fara för storming etc.). För skador, som härflyta ur andra faror, t. ex. 
skador vid insättande av flygplan i hangar, är endast culpaansvar möjligt. Denna
tankelinje utföres av bl. a. Schroeder, Die Haftpflicht im Luftflug (1913) s. 14. 
Egendomligt nog räknar förf, till den senare gruppen av faror, vid vilka strikt 
ansvar ej är »rättfärdigat», den situationen, att ett flygplan »streift im Fluge, ohne 
dass dieses die Folge eines unfreiwilligen Niederganges ist, Gebäude, Bäume, Lei-

Om rättsläget i fransk och engelsk rätt alltså synes vara täm
ligen klart, uppvisar däremot tysk doktrin åtskillig oenighet be
träffande tolkningen av motsvarande rekvisit. Orsaken härtill är, 
att Luftverkehrsgesetz 1922 fallit tillbaka på begreppet »beim 
Betrieb», vilket redan förut använts i lagstiftningarna angående 
järnvägsskador resp, bilskador och därvid visat sig lätt ge upphov 
till besvärliga tolkningsspörsmål.

I stort sett kan man urskilja två huvudriktningar, av vilka den 
ena utgår från ett trafiktekniskt begrepp, medan den andra i stället 
hyllar ett maskintekniskt begrepp. Lagens motiv synas utgå närmast 
från det förra begreppet, men detta uppfattas så vidsträckt, att där
under anses falla även rena förberedelsehandlingar, t. ex. förflyttning 
från hangaren till lastnings- och påstigningsplatsen liksom även av
slutande handlingar.7 Det erkännes emellertid, att begreppet »beim 
Betrieb» härigenom blivit alltför uttänjt och till följd därav svår
hanterligt.8 Försök ha också gjorts att dra upp snävare gränser9,
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men i allmänhet synes man, låt vara under mer eller mindre bestämda 
beklaganden, acceptera den vidare tolkningen.

Uppställandet av det maskintekniska begreppet representerar i 
själva verket ett försök att på annan väg nå fram till en trängre 
tolkning. Man utgår härvid i korthet angivet från den tanken, att 
»Betrieb» endast föreligger, då de för luftfartyg karakteristiska 
»Triebkräfte» verka. Emellertid utlägges denna princip vanligen i 
så extensiv riktning, att man trots allt får med vissa förberedande 
och avslutande handlingar. Enligt Schleicher, som väl kan anses 
vara den ledande företrädaren för denna tolkningsmetod, skall såväl 
luftens återverkan på flygplanet (särskilt komma då vingytorna i 
betraktande) och flygplanets motorkraft uppfattas som för luft
fartyg karakteristiska »Triebkräfte». Flygplanet är alltså »im Be
trieb» dels så snart motorn sättes i gång, även om detta blott sker 
på prov, och dels när vinden inverkar på flygplanet, exempelvis då 
en kastby vräker omkull ett stillastående litet sportplan, vilket där
igenom anställer skada. Flygplanets »Betrieb» föreligger avslutad 
först då varken vind eller motorkraft mera kan inverka (planet 
är t. ex. inställt i en hangar). Påfyllning av bränsle kan aldrig anses 
vara »Betrieb», då det därvid ej är fråga om »ein Ein wirkenlassen 
der Triebkräfte».* 1 Det visar sig alltså, att det tyska begreppet »beim 
Betrieb» i båda sin huvudvarianter är mera vidsträckt än motsva
rande engelska och franska lokutioner.

tungen, es verletzt oder tötet im freiwilligen Niedergang oder im niederen Flug 
einen Menschen, der in seine Flugbahn kommt usw. . . .».

9 Se exempelvis Neumann s. 49.
1 Schleicher s. 118. Liknande resonemang förekomma hos bl. a. Haidn s. 28, 

Kaftal i RGDA 1934 s. 3 54 f. och Münster i DJZ 1936 sp. 287. Samma me
ning förfäktas vid tolkningen av den äldre schweiziska luftfartslagen 1920 av 
Boller s. 116 f. Hans landsman Karmann har däremot försökt att ge en mera 
begränsad variant av det mekaniska begreppet och fordrar, att flygplanet skall be
finna sig »i rörelse i luften» (s. 67).

2 Se härom närmare t. ex. Oppikofer i AfL 1933 s. 221 f., Laurès s. 74 f. och 
Goedhuis, Handboek s. 28 5—87. I detta sammanhang kan även påpekas, att den 
tyska delegationen föreslog konferensen att inskränka ansvaret till de fall, då olycka 
(»Unfall» i den tyska lagens mening) kan anses föreligga. Detta förslag avvisades 
emellertid av konferensen. Jfr Oppikofer, ib. s. 222 f. och Kaftal i RGDA 1934 
s. 710.

Vid tillkomsten av Romkonventionen orsakade här behandlade fråga 
långvariga debatter.2 Enligt det ursprungliga förslaget krävdes, att 
flygplanet skulle vara »en manœuvre ou en vol». Denna formule-
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ring mötte emellertid skarp kritik, och den slutliga konventionstex- 
ten upptar i art. 2 i stället uttrycket »en vol», vilket därefter när
mare bestämmes sålunda: »L’aéronef est considéré comme en vol du 
début des opérations de départ jusqu’à la fin des opérations d’ar
rivée.» Härigenom har man dock knappast lyckats uppnå ytter
ligare klarhet, vilket bäst visas av hur olika lufträttsliga författare 
uppfattat denna definition.3 Emedan konventionen genom sin an
svarsbegränsning till vissa maximalbelopp snarast innebär en fördel 
för flygplanets ägare resp, brukare och genom stadgandet om obli
gatorisk försäkring en viss garanti för den skadelidande, torde det 
vara riktigast att anta en tämligen vidsträckt tolkning.4 En sådan 
ligger även i linje med det viktiga men dunkla uttalande i slutpro
tokollet, vari framhölls, att den gjorda avgränsningen sakligt icke 
innebure en inskränkning av den allmänna grundsatsen om strikt 
ansvar för från luftfartygs användning härrörande typiska faror.5 
Under arbetet med revision av Romkonventionen har man inriktat 
sig på att skapa ökad klarhet på denna punkt genom en utförligare 
bestämning av gränsen för konventionens tillämpningsområde.

3 Såsom exempel kan nämnas, att bl. a. Coquoz s. 204 och troligen även Mon- 
tella s. 634 anse konventionen tillämplig på det fall, att ett flygplan för egna 
motorer rullar ut från sin hangar till startplatsen, medan däremot Kaftal i RGDA 
1934 s. 708 f. och von der Mühll s. 68 f. komma till rakt motsatt resultat. 
Lemoine, Responsabilité s. 118 f. (jfr nr 9 57) upprätthåller ej ens kravet på att 
förflyttningen skall ske för egna motorer. Riese s. 33 3 f. betonar särskilt kravet på 
»omedelbart sammanhang» med start eller landning.

4 Jfr Laurès s. 75, Brunschwik. s. 224 och Lemoine nr 9 57 i. f.
5 Se Oppikofer i AfL 1933 s. 222 och Lorenz i JAL 1940 s. 224.

2. Den nu givna översikten över frågans läge i några viktigare 
utländska rättssystem ger främst vid handen, att lösningsmöjlig- 
heterna äro många och oenigheten stor. Mot bakgrunden härav 
förefaller det ganska osäkert, hur man skall uppfatta den svenska 
lagen. Om man jämför uttrycket »begagnande i luftfart» med mot
svarande utländska rekvisit, finner man, att det är tämligen snävt. 
Lagens ändamål synes vara att skärpa skadeståndsansvaret i situa
tioner, där luftfart i ordets egentliga mening bedrives, och därigenom 
skydda tredje man mot typiska flygskador (störtning o. d.). Under 
sådana omständigheter torde det icke vara försvarligt att under 
uttrycket »i luftfart» innefatta, förutom själva flygningen, mera 
än start- och landningsmanövrerna i deras helhet; i övrigt — alltså
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även i fråga om alla förberedelsehandlingar och avslutande hand
lingar — böra allmänna skadeståndsrättsliga regler anses gälla.6 I 
rättsfallet NJA 1951 C 121 ansågs också ett i hangar uppställt 
flygplan, på vilket företogs vissa monterings- och kontrollarbeten 
före flygning, icke vara begagnat i luftfart. Den här hävdade tolk
ningen synes till sitt resultat nära överensstämma med engelsk rätt.

När påbörjas då starten och avslutas landningen? Här kan man 
välja mellan ett flertal olika tidpunkter såsom avgörande: när mo
torerna slutgiltigt sättas i gång, när bromsklotsar e. d. avlägsnas, när 
flygplanet börjar rulla ut till den anvisade startpositionen och slut
ligen när flygplanet intagit startposition och på fullgas börjar rulla 
för att verkställa själva starten. Med avseende på landningens av
slutande kan man använda motsvarande tidpunkter men i omvänd 
ordning: när flygplanet tillryggalagt själva landningssträckan, när 
det börjar rulla in mot hangarer och administrationsbyggnader på 
flygfältet, när bromsklotsar e. d. anbringas och slutligen när moto
rerna stannas. Då nyss sagts, att man bör innefatta start- och land- 
ningsmanövrerna i deras helhet, har redan därmed antytts, att man 
lämpligen som de avgörande momenten bör anse den första start
manövern, dvs. det slutliga igångsättandet av motorerna7, och den 
sista landningsmanövern, m. a. o. avstannandet av motorerna. Dessa 
åtgärder inrama flygningen på ett naturligt sätt och utgöra dess
utom lätt iakttagbara och därför också praktiskt användbara kri
terier.

8 Det har av Mazeaud II nr 13 81 hävdats, att ett av egen motorkraft fram
drivet flygplan på marken vid exempelvis förflyttning från en hangar till en an
nan skulle vara att likställa med en automobil (samma tanke har förekommit i tysk 
rätt, se Lorenz i JAL 1940 s. 115 not 10). Denna uppfattning har för fransk 
rätts del på det bestämdaste tillbakavisats av t. ex. Mandl i RGDA 1936 s. 486 f. 
och Le Goff, Supplement nr 58 5—2. — De svenska domstolarnas utformning av 
begreppen »biltrafik» och »järnvägsdrift», vilka redan språkligt sett ej synas över
ensstämma med »luftfart» (jfr nedan s. 325), torde icke böra tillmätas nämnvärd 
betydelse som tolkningsdatum i detta sammanhang. Här må även framhållas, att 
den extensiva tolkningen av begreppet »biltrafik» torde sammanhänga med den 
obligatoriska trafikförsäkringen (jfr nedan s. 329), till vilken motsvarighet ännu 
saknas på luftfartsskadelagens område (se ovan s. 3 0).

’ Samma mening i utländsk doktrin hos exempelvis Laurès s. 75 och Bolla 
nr 132 i. f. Däremot synes det ej finnas något skäl att med Neumann s. 49 
välja en ännu tidigare tidpunkt: »Bei den Verkehrsflugzeugen beginnt der Betrieb, 
wenn sie nach Beendigung aller Vorbereitungshandlungen an der dazu bestimmten 
Stelle zur Aufnahme der Lasten und Passagiere bereit gestellt werden.»



268

III. Då lagen såsom förutsättning för ansvarighetens inträde stad
gar, att skadan skall ha uppkommit i följd av luftfartygs begag
nande i luftfart, åsyftas härmed att kräva (adekvat) kausalitet 
mellan skadan och den skadegörande handlingen (luftfarten). Kra
vet på adekvans skall belysas närmare genom undersökningen av 
vissa särskilda typer av luftfartsskador (c).

IV. Vidare fordras, att skadan drabbar tredje man. Vid behand
lingen av förutsättningarna för ansvarets inträde vid övriga trafik
medel har gränsdragningen mellan obligatoriskt och utomobligato- 
riskt skadestånd icke vållat några svårigheter. Här är läget emel
lertid ett annat.

1. Luftfartsskadelagen kräver ej direkt, att skadan måste ha drab
bat tredje man, utan har i stället begränsat sitt tillämpningsområde 
till skador på »person eller egendom, som icke befordras med luft
fartyget». Man har m. a. o. uteslutit passagerare och lastägare. Ett 
antagande, att lagen i alla övriga fall vore tillämplig, ligger därför 
nära till hands. Därmed skulle då all vidare diskussion i frågan vara 
överflödig. En sådan bokstavstolkning torde emellertid knappast 
kunna accepteras utan synnerligen starka skäl. Då passagerare och 
lastägare undantogos, skedde detta nämligen i överensstämmelse med 
tanken, att sådana själva ha utsatt sig för flygningens speciella risker 
och därför icke borde tillåtas profitera på lagen, vilken blott vore 
avsedd till utomståendes skydd. »Passageraren, som frivilligt valt 
detta befordringsmedel, har synts själv böra stå risken av olycks
händelser eller genom försäkring täcka sig mot densamma.»8 Det 
var alltså själva deltagandet i luftfarten, som ansågs verka diskvali
ficerande. Denna tanke markerades ytterligare därigenom, att man 
undantog kollisionsskador. Även passagerare och lastägare på ett 
»utomstående» luftfartyg blevo alltså på grund av sitt deltagande i 
luftfart överhuvud så att säga frånkända sin egenskap av »tredje 
män». Efter lagens antagande 1922 ha genom flygets snabba ut
veckling tillkommit andra kategorier av personer och egendom, 
vilka kanske med visst fog kunna sägas inta en liknande ställning i 
förhållande till luftfarten och alltså träffas av samma resonemang. 
Med hänsyn till lagens tydliga syfte att skydda »tredje män» måste

NJA II 1922 s. 3 08, jfr s. 3 09 (»skada för utomstående»).
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det anses motiverat, att man obunden av själva lagtextens avfatt
ning reser frågan om det strikta ansvarets begränsning till utom- 
obligatoriska skador i dess helhet.

2. Den uppfattning, som enligt vad nu sagts bildar bakgrunden 
till den svenska lagens bestämmelser och som kan sammanfattas med 
slagordet principen om solidarisering med faran (»assumption of 
risk», »acceptation du risque»), påträffar man ständigt i utländsk 
lagstiftning och litteratur såväl på trafikskadornas område som i 
samband med andra former av »farlig verksamhet».9

Vid luftfartsskador möter tanken i den utformningen, att en per
son, som ingår ett luftbefordringsavtal, frivilligt utsätter sig för 
luftfartens risker. Hans handlingssätt tolkas som ett slags samtycke 
till ur denna »farlighet» härflytande skador — eller rent av som 
en culpös medverkan till skadan* 1 — och han anses därför icke ha 
»berättigade anspråk» på samma omfattande skydd som en helt 
utomstående tredje man, vilken opåräknat och alldeles oförskyllt kan 
drabbas av omfattande skadegörelse.2 Ibland modifieras tanken på 
följande sätt. Man uppställer såsom förutsättning för ansvarighetens 
inträde, att det föreligger en »intressekollision», dvs. att det råder 
en motsättning mellan den skadelidandes intresse och det intresse, 
som representeras av den skadebringande verksamhetens utövare. Om 
verksamheten däremot företas även i den förstnämndes intresse,

9 Som exempel på denna tankes förekomst i samband med andra former av s. k. 
farlig verksamhet kan nämnas den engelska »common employment»-doktrinen. Jfr 
Alexanderson i NJSt 1926 s. 43 f. (där även påvisas en besläktad tendens i äldre 
svensk praxis), Lundstedt, Strikt ansvar Is. 506 ff. samt Lejman i Festskrift till 
Lundstedt s. 5 5 f. Doktrinen har numera upphävts genom »The Personal Injuries 
Bill», antagen den 3 0 juni 1948. Jfr A. Vinding Kruse i TfR 1948 s. 472 ff. Vi
dare kommer samma tanke till uttryck i den av engelsk rätt hyllade regeln volenti 
non fit injuria, vilken fattas i utomordentligt vidsträckt betydelse.

1 Så exempelvis Oftinger Is. 119 f. med hänv. till viss litteratur och schwei
ziska rättsfall. Jfr Ussing, Erstatningsnedsættelse s. 27. På liknande sätt kan del
tagande i en farlig provflygning betecknas som »egen skuld», jfr Ussing, Ret- 
stridighed s. 91.

2 Se t. ex. Hotchkiss, A treatise of aviation law (1928) nr 34, Haidn s. 31, 
Pittard i ZSR 1931 s. 6 och 9, Arndt, Die Haftung des Luftfahrzeughalters aus 
Transportvertrag (1932) s. 31, Laurès s. 89, Riese i AfL 1937 s. 50, Coquoz 
s. 229, Goedhuis, Handboek s. 289 ff., Bolla nr 82, 88 och 108 samt Rhyne 
s. 139 ff. Beträffande andra former av trafikskador eller farlig verksamhet över
huvud, se exempelvis Esser s. 109 f., Meier s. 182 ff. och i nordisk litteratur 
Stang, Skade s. 341 f. och N. H. Bache i UfR 1923 s. 227.



270

vilket just är fallet beträffande passagerare, skulle det strikta an
svaret däremot icke vara motiverat.3

Hittills har bland »riskaccepterande» personer endast talats om 
passagerare, varmed man givetvis måste jämställa avsändare av flyg- 
fraktgods. Resonemanget har emellertid även tillämpats på andra 
i luftfarten deltagande personkategorier. Hit ha sålunda ansetts höra 
alla vid flygbolag anställda (såväl flygande personal som markper
sonal), vilka komma i kontakt med flygningen och även känna till 
dess faror.4 Hit ha även hänförts besökare på flygplats (åskådare, 
personer som möta resande etc.) med motivering, att den, som be
träder ett så erkänt farligt område som en flygplats, får stå sitt eget 
kast.5

Vilket värde har då principen om solidarisering med faran som 
motivering för en olikartad behandling av kontraktuella och utom- 
kontraktuella skador? Och erbjuder den en lämplig hållpunkt för 
avskiljandet av de kategorier av personer och egendom, vilka icke 
skola omfattas av det strikta ansvaret?

Mot solidariseringsteorien torde i själva verket en rad grava an
märkningar kunna riktas. Till en början observeras, att den vilar 
på faredoktrinerna, vars grundåskådningar enligt den förut verk
ställda undersökningen icke synas hållbara. Vidare är den påstådda 
frivilligheten vid risktagandet uppenbarligen en chimär.a 6 Resone
manget, att det stått flygpassageraren fritt att välja ett mindre

a Så exempelvis Ussing, Skyld og Skade s. 160 ff. (jfr s. 252 ff.) och Erstat- 
ningsret s. 128 (jfr s. 117). I sistnämnda arbete s. 192 förkastar dock Ussing läran 
om solidarisering med faran. Att man utan dess hjälp ändå kommer till liknande 
resultat förklaras bero på att »olika andra regler» gripa in. Till dessa »andra regler» 
räknar emellertid Ussing sin »intressekollisionsteori», med vars hjälp solidariserings- 
principen genomföres.

‘ Detta är direkt uttalat eller underförstått i de i föregående två noter om
nämnda arbetena. Anställda, vilka icke deltaga i luftfarten på något sätt, t. ex. 
vanlig kontorspersonal, åsyftas givetvis icke i detta sammanhang. A. Meyer, Der 
Schadensersatzrecht der Luftfahrt (1913) intar en mellanställning såtillvida, att 
han väl tillämpar solidariseringsresonemanget på passagerare och lastägare men där
emot ej på anställda. »In dem Kampfe ums Dasein ist die Wahl eines Berufes nicht 
immer freiwillig» (s. 102).

5 Se t. ex. Tissot s. 232 f., Neumann s. 51 f., Laurès s. 90, Bohlen i HarvLR 
1934—3 5 s. 222, Goedhuis, Handboek s. 291 f. och Köpfli s. 199. Jfr Ussing, 
Skyld og Skade s. 166.

8 Jfr t. ex. Gülde i ACP 132 (1930) s. 77.
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riskabelt färdsätt7, kunde kanske med visst fog tillämpas i flygets 
barndom men håller ej streck numera. I själva verket kräver det 
moderna samhällslivet oundgängligen, att hela systemet av varandra 
kompletterande trafikmedel utnyttjas rationellt för att lösa de allt
mera svårbemästrade transportproblemen. Varje trafikmedel har där
vid sina speciella uppgifter, för vilka det är särskilt väl lämpat, och 
bör också användas i enlighet därmed. Under sådana omständig
heter måste det vara meningslöst att motivera och »rättfärdiga» 
ett försvagat eller helt bortfallet skadeståndsskydd med ett »frivil
ligt» risktagande, som egentligen borde ha undvikits.

’ Se t. ex. Ek s. 63, jfr s. 257.
8 Så exempelvis Taxell i FJFT 1944 s. 3 80 f.
’ Såvida man icke skulle komma på idén att individuellt pröva, om ändamålet 

med varje passagerares resa kan godkännas som »tillräcklig anledning» för honom 
att välja det »farliga» trafikmedlet och därmed underkasta sig dess risker!

För att undgå en sådan anmärkning som den nu framställda har 
man ibland modifierat solidariseringsteorien på följande sätt. Den 
förklaras icke omfatta de fall, i vilka den skadade haft ett »berätti
gat intresse» att utsätta sig för den med verksamheten förbundna 
faran, utan blott sådana fall, där vederbörande ej haft »giltig an
ledning» till risktagandet.8 Här möter emellertid en ny svårighet: 
hur skall man få fram någorlunda klara och hållbara gränser med 
ledning av uttrycken »berättigat intresse», »giltig anledning» eller 
liknande diffusa kriterier? Vidare kan anmärkas, att principen om 
solidarisering med faran i nu refererade version beskurits så kraf
tigt, att den i flertalet viktigare situationer förlorar all praktisk 
betydelse. Den har därmed i största utsträckning avskaffat sig själv. 
Kvar står då blott t. ex. det betydelselösa fall, att en fripassagerare 
smyger sig ombord på ett flygplan, där han alltså icke haft någon 
»giltig anledning» att uppehålla sig.9 Att låta den generellt formu
lerade och vittsyftande teorien stå kvar enbart för sådana eller lik
nande tillfällen förefaller överflödigt.

Mot solidariseringstanken kan ytterligare en allvarlig invändning 
riktas. Samma tankegång, som användes för att motivera ett för
svagat eller rent av helt upphävt skadeståndsskydd, kan nämligen 
med lika stort fog läggas till grund för ett rakt motsatt resultat. 
Den, som utsättes för en särskilt hög grad av fara, kan nämligen ur 
vissa synpunkter anses vara minst lika skyddsvärd som en helt utom-
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stående tredje man, för vilken ju skaderisken är betydligt mindre.1 
Ja, skall man vara fullt konsekvent, måste man erkänna, att den för 
särskilt stora »faror» utsatte bör åtnjuta ett starkare skydd än öv
riga personkategorier.2 Då ett och samma resonemang sålunda visar 
sig kunna användas till att motivera såväl en tes som dess antites, har 
man all anledning att ställa sig kritisk.

1 En sådan åsikt torde få anses bilda bakgrunden till den svenska bilskadelagen, 
som ju (i sin nuvarande lydelse) omfattar även skador på passagerare (däremot 
ej gods).

2 Vid tillkomsten av järnvägsskadelagen 3 § (jfr NJA II 1886 nr 4 s. 11) och 
även exempelvis 1898 års finska järnvägsskadelag spelade denna synpunkt in och 
medförde vidsträcktare möjligheter till ersättning.

3 Jfr t. ex. Andenæs i TfR 1943 s. 387, 401.

Den vid första påseende ganska bestickande principen om soli- 
darisering med faran visar sig tydligen vid närmare betraktande 
dölja ett synnerligen grumligt tankeinnehåll. Det ligger då nära till 
hands att fråga sig, vad orsaken kan vara till att den trots allt visat 
sig så livskraftig.

Med visst fog kan man peka på att det psykologiskt ligger utom
ordentligt nära till hands att identifiera själva transportmedlet med 
därtill hörande personer och gods.3 Man har en instinktiv känsla av 
gemenskap. Ha, såsom enligt luftfartsskadelagen, kollisionsfallen 
undantagits från det strikta ansvaret, följa passagerare och gods så 
att säga med på köpet. De betraktas såsom knutna till trafikmedlet, 
de ha »solidariserat sig» med såväl detta som den »fara», vilken anses 
vara förbunden därmed. Från detta kanske närmast till hands lig
gande fall rörande passagerare har läran så småningom kommit att 
tillämpas även på andra grupper av personer eller egendom.

Solidariseringsprincipens framgång torde emellertid i första hand 
stå i samband med en påtaglig rättslig realitet, nämligen skillnaden 
mellan kontraktuellt och utomkontraktuellt skadeståndsansvar. 
Detta påstående får dock ej uppfattas som ett försvar för de i äldre 
doktrin ofta gjorda försöken att dra upp en skarp och dogmatiskt 
hållbar skiljelinje mellan dessa två kategorier: en sådan torde näm
ligen icke kunna åstadkommas. Avsikten är i stället att betona er
sättningsfrågans ur rättspolitiska synpunkter ofta olikartade läge 
då kontrakt föreligger och då en helt utomstående drabbats av ska
degörelse.

Vid luftbefordringsavtal svarar fraktföraren enligt luftbeford-
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ringslagen resp. Warszawakonventionen intill vissa bestämda maxi
mibelopp. Önska passagerare eller lastägare garanteras ansvarighet 
intill högre belopp eller ansvar för all eventuell skada, står det dem 
fritt att mot förhöjda priser avtala med fraktföraren om högre 
maximigräns — en utväg, vars möjlighet visserligen är förutsedd i 
luftbefordringslagen 22 § efter mönster av Warszawakonventionen 
art. 22, men som trots detta i praktiken är ovanlig, emedan flyg
bolagen ofta vägra att sluta avtal på sådana villkor4 — eller själva 
täcka sin risk genom att försäkra sig för överskjutande belopp. Vid 
avslutandet av befordringsavtal har alltså ansvarigheten, dvs. van
ligen försäkringspremierna, fördelats mellan kontrahenterna på ett 
sätt, som ansetts vara lämpligast för att underlätta slutandet av 
avtal om befordran med luftfartyg.

4 Jfr t. ex. Schweickhardt i ZSR 1946 s. 258.
18 — 516884 K. Grönfors

På liknande sätt förhåller det sig med skador, vilka drabbat flyg
bolags anställda. Genom arbetsavtalet har den anställde tillförsäk
rats rätt till ersättning enligt den obligatoriska olycksfallsförsäk
ringen, för vilken arbetsgivaren som bekant erlägger premierna, 
samtidigt som han enligt allmänna skadeståndsregler anses ersätt- 
ningsberättigad i viss huvudsakligen genom rättspraxis fixerad och på 
föreställningen om kontraktets inverkan grundad omfattning. Även 
här ha alltså ansvarigheten resp, försäkringspremiernas betalande 
reglerats i förhållande till den särskilda avtalstypen.

Helt annorlunda ter sig bilden, då man kommer över på det rent 
utomkontraktuella området. Där föreligger ingen möjlighet att före 
skadefallets inträffande reglera ansvaret på det ena eller andra sättet 
med hänsyn till någon viss avtalstyp. Då alltså några sådana syn
punkter icke spela in, har det ansetts lämpligare att lägga ansvaret 
på den, som utövar luftfart, än på den stora och svåråtkomliga mas
san av tredje män, som eventuellt komma att drabbas av skada i 
följd av luftfart. Det är sålunda för dessa »avtalslösa» fall, som 
exempelvis Romkonventionens liksom även luftfartsskadelagens an- 
svarssystem i själva verket konstruerats. Då man står inför upp
giften att avgöra, huruvida en viss situation omfattas av lagen, 
bör man därför fråga sig icke om den skadelidande kan anses ha 
solidariserat sig med densamma och de därur härflytande »farorna» 
utan om det föreligger ett kontraktsförhållande mellan skadegörare 
och skadelidande av den betydelse, att den rättsliga helhetsbilden
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förändras.5 Härvid bör man uppmärksamma samspelet mellan reg
lerna om skadeståndsskyldighet i och utom kontraktsförhållanden. 
De kategorier personer och gods, vilka anses falla utanför lagens 
strikta ansvar, undantas just emedan de på annan grund åtnjuta en 
ersättning, som modifierats och avpassats efter deras särskilda för
hållanden. Däremot är det icke meningen, att det skall uppstå något 
»glapprum» mellan de två formerna för ersättningsskyldighet, var
igenom vissa personer eller viss egendom helt berövas varje slag av 
skadeståndsskydd.

3. Med dessa allmänna överväganden som bakgrund skall nu 
luftfartsskadelagens inställning till frågan närmare undersökas. Där
vid är det särskilt tre kategorier av personer, som tilldra sig intresse, 
nämligen dels passagerare och lastägare, dels anställda och dels slut
ligen besökare på flygplats.

Vad till en början passagerare och lastägare beträffar, har ju lagen, 
såsom inledningsvis framhållits, uttryckligen undantagit sådana från 
sitt tillämpningsområde, nämligen såvitt angår personer och egen
dom, som befordras med det skadegörande luftfartyget. I dessa fall 
äro därför luftbefordringslagens bestämmelser att följa (i den mån 
dessa icke modifieras av särskilda avtalsbestämmelser). Detsamma, 
gäller i fråga om passagerare och egendom ombord på andra flyg
plan än det skadegörande. I lagen ha ju nämligen undantagits även 
kollisionsskador, varmed åsyftas ej blott skador på själva flyg
planen utan även skador på »person eller egendom, som befordras, 
med någotdera luftfartyget» (2 § andra st.). Så långt råder alltså 
klarhet.

Däremot förefaller det tveksamt, hur man skall betrakta skador 
på passagerare, som i samband med av- eller påstigning befinna sig 
på startbanor, lastningsplatser eller därmed jämförbara områden 
på en flygplats och därvid bli skadade av ett flygplan, vars ägare 
icke är identisk med den fraktförare, varmed de ingått beford
ringsavtal. I den lufträttsliga doktrinen har detta spörsmål venti
lerats i samband med att man undersökt förhållandet mellan Rom-

° Jfr t. ex. MontellÄ s. 633. På solidariseringstanken är emellertid exempelvis 
Goedhuis’ tolkning av Romkonventionen i hans senare arbeten uppbyggd. Se fram
för allt Handboek s. 289 ff. Jfr Coquoz s. 231 ff. med där anf. kritik. Goedhuis’ 
inställning innebär en viss fördel för flygbolagen. Jfr Coquoz s. 232 och även Wl- 
kanders anmärkning i SvjT 1936 s. 611 i anledning av liknande strävanden i Con
vention s. 189.
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konventionen och Warszawakonventionen. Den förra har i en i 
stor hast tilibliven bestämmelse0, art. 22, uttryckligen undantagit 
alla fall, i vilka ett befordringsavtal förefinnes mellan skadegöraren 
och den skadade. Warszawakonventionen stadgar i art. 17, att frakt
förarens ansvar omfattar skador, vilka drabba passagerare »à bord de 
l’aéronef ou au cours de toutes operations d’embarquement et de 
débarquement». I den svenska luftbefordringslagen 17 § har det 
citerade uttrycket — vilket i förbigående sagt är ytterst svårtolkat* * * * * * 7 
och accepterades av Romkonferensen just på grund av sin elastici- 
tet8 — åter givits med orden »ombord å luftfartyget eller vid på- 
stigning eller avstigning». Å ena sidan har nu på grundval av reso
nemanget om solidarisering med faran hävdats, att passagerare under 
sådana omständigheter icke åtnjuta skydd enligt Romkonventionen, 
emedan de accepterat de risker, som luftfart i allmänhet för med 
sig, och sålunda enligt konventionens grunder icke kunna anses som 
utomstående tredje män.9 Â andra sidan har man framhållit, att, 
då intet avtal föreligger mellan det skadegörande flygplanets ägare 
och den skadelidande, den sistnämnde måste anses såsom tredje man. 
Skadan vore därför tillkommen i utomobligatoriskt förhållande och 
Romkonventionen tillämplig. Här skulle sålunda kunna tänkas upp
komma en låt vara enligt vad erfarenheten utvisar sällsynt situation, 
på vilken både Warszawakonventionen och Romkonventionen skulle 
kunna appliceras.1 Den skadelidande skulle alltså kunna välja mellan

0 Jfr Oppikofer i AfL 193 3 s. 223 i. f.
’ Se därom närmare bl. a. Goedhuis, Convention s. 154 ff., Blanc-Dannery, 

La convention de Varsovie et les règles du transport aérien international (1933) 
s. 63 f., Lb Goff nr 1665 och Supplément nr 1665—1, Koffka s. 315 f., Coquoz 
s. 123 f., Maniatopoulos, Droit aérien I (1946) s. 247 ff. samt Riese s. 445 f. — 
Bl. a. Ek s. 65 hänför till »avstigning» även det fall, att en passagerare på grund
av att flygplanet befinner sig i nödläge tvingas lämna maskinen i fallskärm. Denna
terminologi, som i förbigående anmärkt förefaller väl kallsinnig, torde ej vara nöd
vändig. Drabbas en passagerare av skada i en sådan situation som den här åsyftade,
kan skadan anses ha inträffat »ombord å luftfartyget», dvs. under flygningen.

8 Jfr Riese i AfL 1934 s. 48.
8 Så t. ex. Goedhuis i sina senare arbeten; se hans uttalanden i Revue de droit 

international et de législation comparée 193 5 s. 577, Airlegislations s. 198 f. och 
Handboek s. 290 f. Samma mening troligen Oppikofer i AfL 193 3 s. 223 f.

1 Så t. ex. Goedhuis, Convention s. 160 (jfr däremot föregående not), 
Brunschwik s. 229, Laurès s. 86 f. och von der Mühle s. 128 ff. Samma me
ning troligen Pépin s. 518, 519. Jfr Coquoz s. 230. En sådan konkurrens torde 
ingalunda avsetts av Romkonventionens redaktörer. Jfr Oppikofer i AfL 1933 
s. 224.
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att rikta sin talan mot sin egen fraktförare enligt Warszawakonven
tionen eller mot det skadegörande flygplanets ägare enligt Rom
konventionen. Regelmässigt skulle han väl därvid ha större intresse 
av det senare alternativet, emedan ansvaret i detta fall dels är helt 
strikt till skillnad från ansvaret enligt Warszawakonventionen, där 
fraktföraren kan föra viss exculpationsbevisning, dels är begränsat 
till högre maximibelopp än enligt Warszawakonventionen.

Vad svensk rätt beträffar synes denna sista uppfattning förtjäna 
avgjort företräde. De svagheter, med vilka principen om solidari- 
sering med faran är behäftad, äro nämligen sådana, att man om 
möjligt bör söka undvika ifrågavarande tankegång. Visserligen av
speglar sig densamma i de svenska lagmotiven, men denna omstän
dighet kan icke anses avgörande. Dels äro de enstaka uttalandena i 
motiven knappast uttryck för en klart fattad generell lagtolknings- 
princip utan endast motivering för i lagtexten uttryckligen gjorda 
undantag från det strikta ansvaret, och dels äro motiven tillkomna 
i början av 1920-talet, under vilket ju förhållandena på flygets 
område ej företedde annat än en avlägsen likhet med dem, som nu 
råda. De starkaste skäl synas därför tala för att i avsaknad av be
fordringsavtal mellan skadegörare och skadelidande anse luftfarts- 
skadelagen tillämplig.2

2 Det förtjänar anmärkas, att man med en bokstavstolkning av lagen skulle 
komma till samma resultat. I 2 § andra st. undantas nämligen alla skador på passa
gerare vid kollision mellan två eller flera luftfartyg men däremot icke här be
handlade fall av skador på passagerare under av- och påstigning. — Mot den an
förda tolkningen skulle möjligen en annan omständighet kunna anses tala. Av 
konkurrensen mellan de båda lagarna följer icke blott, att den skadelidande fritt 
kan välja, mot vem han vill vända sig, utan även, att han kan ta båda i anspråk 
på en gång. Visserligen kan han aldrig få ut dubbel ersättning för den lidna ska
dan: ersättningen får enligt allmänna regler icke överstiga fulla skadan. Men skulle 
denna i visst fall vara större än det föreskrivna maximibeloppet enligt den ena av 
de båda lagarna, har den skadade tydligen möjlighet att utfå den överskjutande 
summan enligt den andra lagen intill där föreskriven ansvarsgräns. Praktiskt sett 
har passageraren alltså i denna situation möjlighet till ersättning intill de båda la
garnas sammanlagda maximalbelopp och kommer därigenom att åtnjuta ett betyd
ligt starkare skadeståndsskydd än i vanliga fall. Några reella lagstiftningspolitiska 
skäl till ett sådant förstärkt skydd torde icke vara möjliga att leta upp; det fram
står därför ■— här liksom vid dubbeltäckning av risker i allmänhet, jfr nedan 
s. 3 37 f. — som en produkt av rena tillfälligheten. Denna omotiverade egendomlig
het blir dock på här behandlade område aktuell blott i de sällsynta fallen av skada 
av främmande flygplan på av- eller påstigande passagerare och kan därför knappast 
sägas vara av mera allvarlig art.
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Samma förhållande uppstår, då resgods och flygfraktgods skadas 
under motsvarande omständigheter. Enligt luftbefordringslagen 18 § 
ansvarar nämligen fraktföraren för honom anförtrott gods bl. a. 
under hela den tid, då godset befinner sig på flygplatsen i hans vård. 
De nyss hävdade synpunkterna göra sig därför gällande med unge
fär samma styrka i sådana skadefall. Möjligen kan sägas, att kon
kurrensen mellan lagarna icke framträder fullt så markant, emedan 
man i 18 § ej befinner sig vid ändpunkterna av luftbefordrings
lagens ansvarsperiod, vilken beträffande gods bestämts betydligt 
mera vidsträckt än vad fallet är beträffande passagerare.3

3 Om motivet härtill, se Wikander, Luftbefordringslagen s. 39.
Shawcross nr 537 i. f. förefaller anse det tveksamt, om Romkonventionen 

har avsett att utesluta ansvar för anställda.
På samma sätt framgår av luftbefordringslagen 1 §, att befälhavare och be

sättning ej falla in under denna lags tillämpningsområde redan på den grunden, 
att ett avtal om befordran måste föreligga. Jfr uttalandet i lagmotiven hos Wi
kander, Luftbefordringslagen s. 17.

I Romkonventionen art. 22 undantas uttryckligen de fall, i vilka 
ett arbetsavtal föreligger mellan skadegörare och skadelidande.4 Det 
är också tydligt, att anställda inta en position, som starkt påminner 
om passagerares. För att visa detta behöver man ingalunda tillgripa 
solidariseringstanken. Det räcker till fullo med att hänvisa till de i 
båda fallen föreliggande karakteristiska avtalsförhållandena. Det sy
nes onekligen naturligast att bedöma den skadades ställning efter 
arbetsrättsliga normer.

Den svenska luftfartsskadelagen har enligt sin ordalydelse undan
tagit personer, som befordras med det skadegörande flygplanet eller 
ett därmed kolliderande flygplan. Detta uttryck torde syfta blott 
på passagerare; befälhavare och besättning kunna knappast under 
utövandet av sin tjänst räknas till kategorien »befordrade perso
ner».5 Då ytterligare undantag icke gjorts, skulle lagen alltså kunna 
anses tillämplig på alla övriga personkategorier, bl. a. just anställd 
personal. En sådan slutsats vore emellertid förhastad. Vid luftfarts- 
skadelagens tillkomst 1922 bedrevs flygning regelmässigt som ett slags 
privatsport i liten skala. Flygplansförare och passagerare voro i stort 
sett de enda personer, som aktivt deltogo i och kommo i kontakt 
med själva luftfarten. Passagerare undantogos ju, som nyss påpekats, 
uttryckligen från lagens tillämpningsområde, och föraren var i 
flertalet fall identisk med flygplanets ägare eller brukare och alltså
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redan på denna grund utesluten från de ersättningsberättigades krets. 
Först i och med det kommersiella flygets snabba utveckling till en 
betydande transportindustri har problemet om de anställdas rätts
ställning blivit aktuellt. Numera har man nämligen att göra med en 
rad olika befattningshavare, vilka alla inta en ställning, som är jäm
förlig med passagerares och förares. Detta gäller all flygande per
sonal samt den del av markpersonalen, som handhar trafiken på 
flygplatsen eller flygplansvården och i anledning härav befinner sig 
på startbanor, lastningsplatser eller därmed jämförbara områden 
(t. ex. trafikledare och assistenter, startmästare, mekaniker). I över
ensstämmelse med grunderna för luftfartsskadelagen synes man böra 
anse, att ett lufttrafikföretags personal vid skador genom företaget 
tillhöriga flygplan ej omfattas av lagen i de fall, då arbetsavtalet är 
närmast att reglera skadeförhållandet. Däremot måste det anses vara 
klart, att en anställd utanför tjänsten intar ställning som tredje man.

Det nu sagda torde äga sin giltighet även i det fall, att en hos 
företaget A anställd person under utövningen av sitt arbete skadas 
av ett företaget B tillhörigt flygplan, nämligen om avtal rörande 
s. k. pool-trafik (samtrafik och ömsesidigt utnyttjande av mark
organisationerna för skötseln av flygplanen etc.) föreligger och den 
skadade vid skadetillfället sysslade med arbetsuppgifter, vilka in- 
gingo som ett led i fullgörandet av detta samtrafikavtal.®

Förut har påpekats, hur man i utländsk doktrin på grundval av 
resonemanget om solidarisering med faran ibland hävdat, att besö
kare på flygplats och likställda icke skulle komma i åtnjutande av 
det skydd, som den strikta skadeståndsplikten innebär. En sådan 
uppfattning måste dock anses främmande för den svenska lagen. 
Blotta beträdandet av ett flygplatsområde kan aldrig verka diskva
lificerande så länge man ej särskilt undantagit skador, som inträffa 
på landningsplatser.6 7

6 I simma riktning tolkas Romkonventionen av exempelvis Oppikofer i AfL 
1933 s. 224 och Lemoine nr 959 i. f. (Responsabilité s. 123 f.). Av annan upp
fattning bl. a. Coquoz s. 230 f., Laurès s. 88 och Goedhuis, Handboek s. 295. 
Coquoz ställer sig dock kritisk. Framställningen hos Brunschwik s. 229 torde en
dast avse de situationer, i vilka samtrafikavtal ej föreligger.

’ Se nedan s. 280.

Ur praktisk synpunkt kan framhållas, att såväl svenska som 
utländska flygplatser regelmässigt bestå av två områden, nämligen 
dels infarten och platsen invid administrationsbyggnaderna, vartill
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allmänheten under normala förhållanden har fritt tillträde, och dels 
själva »farozonen», dvs. landningsbanorna och hangarområdet med 
tillhörande mark, ett område, som vanligen hålles avstängt. Har 
någon utan godkännande förskaffat sig tillträde till de avspärrade 
delarna av flygplatsen, måste i händelse av inträffad skada med
verkan anses föreligga med ty åtföljande nedsättning av skadestånds- 
skyldigheten efter skälighet.8 Har däremot tillstånd meddelats — 
t. ex. vid gruppvisningar av flygplatsanläggningarna — är det kan
ske något tveksamt, om man skall bygga på luftfartsskadelagen 
eller på ansvarighet i kontraktsförhållande, då skada uppkommit un
der de i lagen fastställda betingelserna genom ett flygplan, som till
hör tillståndsgivaren. Här torde emellertid lagens strikta ansvar 
inträda, då ju beträffande funktionen av ifrågavarande avtalstyp 
ingalunda sådana synpunkter göra sig gällande som vid befordrings- 
och arbetsavtal. Det synes alltså saknas anledning att låta före
komsten av ett avtal om visning av flygplatsen inverka förändrande 
på den rättsliga bedömningen av skadesituationen. — Tillhör det 
skadegörande planet däremot annan än tillståndsgivaren, är lagen 
utan tvekan tillämplig i förhållandet mellan skadegörare och skade
lidande.

Ett allvarligt problem ur säkerhetssynpunkt utgör flyguppvis
ningarna (»flygdagar»). Dessa utspela sig vanligen inför en mång
hövdad, på ett flygfält församlad och tätt packad publik, i vars 
omedelbara närhet flygplan starta och landa eller ge uppvisning i 
avancerad flygning. Vid sådana tillfällen får luftfartsskadelagen av 
i stort sett samma skäl som de nyss anförda anses tillämplig och det 
fullt strikta ansvaret är därvid onekligen alldeles särskilt välmoti
verat.9 Svårare att besvara är frågan, om detta ansvar kan avtalsvis 
uteslutas genom tryckta friskrivningsklausuler på entrébiljetterna till 
flyguppvisningen eller på liknande sätt. Man kan emellertid för
moda, att svenska domstolar knappast skulle respektera ett sådant 
förfaringssätt.* * * * * 1

8 Jfr Schleicher s. 127.
° Jfr avgörandet NJA 1936 s. 337 (ovan s. 239 not 3) ang. påkörning av åskå

dare vid motorcykeltävling. I detta rättsfall ansågs bilskadelagen tillämplig, och
man avvisade därmed svarandens argumentation, vilken byggde på solidariserings-
tanken.

1 Motsatt mening har i fråga om Romkonventionen hävdats av Oppikofer i 
AfL 1933 s. 224. — Vad här sagts angående flyguppvisningar har endast haft av
seende på ägares ansvar enligt luftfartsskadelagen. Frågan om arrangörernas ansva-



280

V. Såsom ytterligare rekvisit har inledningsvis uppställts, att ska
dan skall ha drabbat person eller egendom på jordytan. Detta har 
icke direkt utsagts i lagtexten, men man har praktiskt sett ställt 
sig på denna ståndpunkt genom stadgandet i 2 § andra st. Enligt 
detta har nämligen lagens strikta ansvar icke tillämpning på skada, 
som uppstått på vederbörande luftfartyg, passagerare eller gods i 
följd av två eller flera luftfartygs begagnande i luftfart, dvs. hu
vudsakligen kollisionsfallen.* 2 Kvar stå då i stort sett endast mark
skadorna. Den här givna formuleringen av rekvisitet (»på jord
ytan» ) visar alltså, i likhet med termen markskador, hän just på de 
situationer, vilka i praktiken bli aktuella, men är ingalunda fullt 
exakt. Om nämligen ett flygplan kolliderar med exempelvis en 
fallskärmshoppare, är lagen tydligen tillämplig, även om denne ej 
nått marken. Detsamma gäller gods, som utkastats från annat flyg
plan. Sådana fall äro emellertid sällsynta.

righet har däremot lämnats åsido. Den schweiziska delegationen gjorde vid Rom
konferensen ett försök att få detta problem berört i konventionstexten, ett förslag, 
som emellertid avvisades. Se därom närmare t. ex. Laurès s. 88.

2 Romkonventionen uppställer uttryckligen rekvisitet »på jordytan» (art. 2 
första st.) och undantar därmed kollisioner i luften. Konferensen var emellertid 
enig om att ej heller skador i följd av sammanstötning mellan två eller flera luft
fartyg på marken eller på vattenytan skulle omfattas av konventionen. Denna me
ning kom dock ej till klart uttryck i lagtexten. Se särskilt Oppikofer i AfL 1933 
s. 223, Laurès s. 104; jfr de kritiska uttalandena hos Goedhuis, Handbook s. 289.

3 Danska lagen 1 maj 1923 om luftfart 37 § första st. och norska lagen 7 de
cember s. å. 3 8 § första st.

1 Se därom närmare t. ex. Oppikofer i AfL 1933 s. 222, Laurès s. 90 f., 
Coquoz s. 231 ff. samt Goedhuis, Handboek s. 292—94.

I 1920 års utkast till lag om luftfart 37 § första st. gjordes ett 
särskilt undantag för person eller egendom, som skadas inom områ
det för godkänd landningsplats. Denna bestämmelse, till vilken 
motsvarigheter återfinnas i såväl den norska som den danska luft- 
fartslagstiftningen3, har dock strukits i den slutgiltiga lagtexten. 
Det förtjänar anmärkas, att även Romkonventionen är fullt ut till
lämplig på skador inom flygplatsområden, ehuru under förarbetena 
starka strävanden att undanta sådana skador gjort sig gällande.4

I fråga om skador inom flygplatsområde kan vidare anföras, att 
ägaren (brukaren) givetvis icke svarar enligt luftfartsskadelagen 
för sådana småskador på gräsbeläggning, betongrullbanor etc., vilka 
äro mer eller mindre nödvändigt förbundna med en normal start



281

eller landning.0 De få i stället naturligen betraktas såsom en normal 
förslitning, som flygplatsinnehavaren är skyldig tåla så länge flyg
platsen är öppen för trafik. I den mån landnings- och startavgifter 
erläggas, äro dessa åtminstone delvis avsedda att täcka kostnaderna 
för de ständiga reparationer, som nödvändiggöras genom den dag
liga användningen av flygplatsen.

Vilka skadesituationer, som falla under beteckningen mark
skador, torde i stort sett framgå redan av termen i fråga. Några 
anmärkningar böra dock göras angående gränsen mot kollisionsska- 
dorna. Sålunda må framhållas, att skada på ett parkerat flygplan, 
vilken förorsakas av ett annat plan under dettas start- eller land- 
ningsmanövrer, säkerligen bör räknas till markskadorna och alltså 
falla in under lagens tillämpningsområde.5 * * 8 Skador på bilar eller järn
vägståg, dessa må vara i rörelse eller ej, omfattas likaledes av luft- 
fartsskadelagen: den skadelidande är ju i dessa fall just tredje man 
på jordytan.7 Detsamma gäller skador på fartyg; sjölagens regler i 
8 kap. äro icke tillämpliga i detta fall.8

5 Jfr von Unruh s. 131 och Köpfli s. 198.
° Jfr t. ex. Moller s. 199, Riese s. 512 och i AfL 1937 s. 43 samt Shawcross 

nr 476.
Jfr Bolla nr 148 i. f.

3 Jfr Schmidt s. 143 och ovan s. 183 samt vidare Laurès s. 90, Shawcross 
nr 476 i. f. och Bolla, a. st. Annan mening beträffande Romkonventionen 
Brunschwik s. 243 och Coquoz s. 201. Den italienska navigationslagen 1942 (ne
dan s. 3 57) likställer dessa fall med kollisioner mellan fartyg.

9 För ett exempel på ett allvarligt kollisionsfall, se redogörelsen i Report of the 
court investigation of the accident to the Swedish aircraft SE-BDA on 4th July, 
1948 (1949).

b) Kollisionsskador.

I. Skador på grund av sammanstötning mellan två eller flera flyg
plan äro tämligen sällsynta. I regel förekomma de blott vid militära 
stridsövningar och i samband med start och landning vid otill
fredsställande siktförhållanden men kunna därvid få betydande om
fattning.9

Vilka skadefall, som skola anses höra till denna kategori, fram
går i stort sett motsättnings vis av de nyss gjorda anmärkningarna 
rörande omfattningen av gruppen markskador. En förutsättning är
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sålunda, att båda resp, samtliga sammanstötande luftfartyg i själva 
sammanstötningsögonblicket »begagnas i luftfart». Så gott som all
tid blir det här fråga om att två eller flera luftfartyg »handgrip
ligt» törna emot varandra, varvid betydande materiella skador kunna 
uppstå. Den fysisk-mekaniska kontakten mellan flygplanen är 
emellertid ej nödvändig. Tvärtom ger redan lagens uttryckssätt 
liksom även motiven gott stöd för den meningen, att även andra 
typer av skadegörelse falla under kollisionsskadorna.1 Sålunda hör 
hit även den mera ovanliga situationen, att ett flygplan förorsakar 
skada på ett annat genom blotta luftdraget från propellrarna eller 
därigenom att ett från ett flygplan nedfallande föremål skadar ett 
annat plan.2

1 Se departementschefens uttalande under förarbetena till luftfartsskadelagen,
återgivet i NJA II 1922 s. 314.

3 Jfr Bolla nr 141—43, som dock ej för sådana skadefall under begreppet kol
lision, sådant han fixerat detta i nr 127 ff. Det förefaller lämpligare att, såsom 
skett i texten, använda termerna kollision och kollisionsskador i vidsträckt bemär
kelse och alltså låta dem omfatta samtliga skadefall, på vilka det i förevarande av
snitt behandlade regelkomplexet är tillämpligt.

3 För en översikt av de viktigaste utländska rättsordningarnas behandling av 
kollisionsfallen kan hänvisas till, förutom i detta arbete åberopade lufträttsliga 
handböcker, Bolla nr 28 ff.

4 Strikt ansvar i kollisionsfallen förordas av bl. a. Meier s. 203 ff. och passim, 
se även samme förf:s artikel Das neue Luft-Haftpflichtrecht (Neue Zürcher 
Zeitung 14/5 1946). Jfr kritiken häremot hos Oppikofer, Probleme s. 226 af. — 
Här må även erinras om det svenska lagrådets skarpa fördömande av en regel om 
strikt ansvar i kollisionsfallen: »En dylik reglering . . . vore uppenbarligen olämp
lig.» Se NJA II 1922 s. 312. — Det är f. ö. tvivelaktigt, om det här överhuvud kan 
tänkas finnas rum för en ur rättsreglerna härflytande preventionsverkan, se ovan 
s. 94 ff.

II. På förevarande område kan man i främmande lagstiftningar 
urskilja två huvudriktningar.3 Ibland har man jämställt kollisions- 
fallen med övriga fall av luftfartsskador och därmed alltså pålagt 
strikt ansvar; så t. ex. enligt den tyska luftfartslagen 1922 och den 
äldre schweiziska luftfartsförordningen 1920. Därvid framhåller 
man särskilt värdet av den genom ett sådant arrangemang för
stärkta preventionsverkan.4 Det vanligaste är emellertid, att kolli
sionsskadorna skiljas ut från övriga skadefall och principiellt regle
ras enligt den allmänna culparegeln; så exempelvis i fransk, engelsk 
och amerikansk rätt liksom enligt den nya schweiziska luftfarts-
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lagen av år 1948.“ Detta senare förfaringssätt, till vilket även fler
talet av den lufträttsliga doktrinens målsmän synas ansluta sig, 
brukar stödjas framför allt på två argument, nämligen dels principen 
om solidarisering med faran och dels en hänvisning till det påstådda 
förhållandet, att luftfartygets ägare i flertalet fall är en ekonomiskt 
bärkraftig (fysisk eller juridisk) person, som ej har behov av ett 
utvidgat skadeståndsskydd.

Vid det internationella lagstiftningsarbetet på förevarande om
råde har man hittills hållit fast vid culpaprincipen. Romkonventio
nens strikta ansvar omfattar, såsom framgått av det föregående, icke 
kollisionsfallen, och häri har förslaget till reviderad konvention icke 
gjort någon ändring. I CITE JAS utkast 1936 till konvention om 
skador i följd av sammanstötning mellan luftfartyg föreslogs efter 
mönster av Brysselkonventionen om fartygssammanstötning6 en tre
delning av skadefallen:

6 I denna lag säges ej uttryckligen, att kollisionsfallen skola behandlas enligt 
culparegeln, utan detta framgår indirekt av art. 79, som innehåller en hänvisning 
till OR. På liknande sätt hänvisas till resp, inträda såsom supplerande regler enligt 
fransk och engelsk rätt de »allmänna rättsreglerna». Om amerikansk rätt, se t. ex. 
Rhyne s. 8 8—90.

8 Jfr ovan s. 178. Under förarbetena till den svenska luftfartsskadelagen 1922 
uttalades av departementschefen, att de sjörättsliga grundsatserna förr eller senare 
skulle komma att göra sig gällande på detta område. Se NJA II 1922 s. 314. Rik
tigheten av denna förmodan har sålunda bekräftats.

7 Jfr Riese i AfL 1937 s. 44, som på tal om konventionsutkastets grundläg
gande principer yttrar: »So einfach diese Grundgedanken klingen, so schwierig war 
ihre Durchführung im einzelnen, insbesondere für den Fall des beiderseits ver
schuldeten Zusammenstosses, bei dem es die Ansprüche von nicht weniger als

(a) Båda luftfartygen ha förts culpöst.
(b) Blott det ena luftfartyget har förts culpöst.
(c) Båda luftfartygen ha förts oklanderligt.

I det första fallet skulle skadan fördelas i förhållande till beskaffen
heten av det på vardera sidan begångna felet, i det andra fallet skulle 
skadeståndsskyldigheten åligga ägaren resp, brukaren av det vårds
löst förda luftfartyget och i det sista fallet skulle vardera sidan bära 
sin skada. Särskild omsorg lades ned på utformningen av de olika 
vid en sammanstötning uppträdande intressenternas skadeståndsan
språk och regressanspråk, varvid det icke kunde undgås, att försla
get blev tämligen komplicerat i sina detaljer.7
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III. Såsom redan förut framhållits stadgar den svenska luftfarts- 
skadelagen i 2 § andra st., att det strikta ansvaret icke äger till- 
lämpning i fråga om skada, som uppstår på luftfartyg, passagerare 
och gods i följd av luftfart med två eller flera luftfartyg. Kolli
sionsfallen ha alltså undantagits från lagens tillämpningsområde. I 
det remitterade förslaget hade beträffande skador på flygplan och last 
förordats en motsvarande tillämpning av sjölagens sammanstötnings- 
regler. Denna bestämmelse utsattes emellertid vid remissbehand
lingen för ingående kritik av lagrådet. Till följd av denna kritik och 
emedan utvecklingslinjerna på förevarande område vid tiden för 
lagens tillkomst ansågos mycket osäkra, uteslöt man tills vidare kolli- 
sionsfallen.* * * * * * 8 Det synes ej heller finnas anledning att på analogisk 
väg anknyta till sjölagens sammanstötningsregler.9

dreizehn Klassen von Geschädigten abzugrensen galt: Die Ansprüche der Insassen
und der Ladungsbeteiligten jedes des zusammengestossenen Luftfahrzeuges gegen
ihren Luftfrachtführer, ihre Ansprüche gegen den anderen Luftfahrzeughalter, die
Ansprüche wegen der Beschädigung der beiden Luftfahrzeuge selbst, die Aus
gleichsansprüche der beteiligten Halter untereinander, und endlich die Ansprüche
der auf der Erde geschädigten Dritten.»

8 NJA II 1922 s. 312 f., 314. 0vergaard i TfR 1939 s. 346 not 2 anser vad 
norsk rätt beträffar detta förhållande möjligen tyda på att man ej räknat med att 
faran för kollision är så stor, att man bör pålägga »bedriftsansvar». — Enligt dansk 
rätt gälla i dessa fall sjölagens regler; se lagen 1 maj 1923 om luftfart 37 § 
andra st.

° Jfr nedan s. 3 56 ff.
1 I detta sammanhang kan hänvisas till lagrådets uttalande i NJA II 1922 s. 313 

och Sandström s. 51. Jfr Andenæs i TfR 1943 s. 392.

Kollisionsansvar torde därför föreligga enligt allmänna skade- 
ståndsrättsliga regler. En förutsättning för skadeståndsskyldighetens 
inträde är alltså, att vårdslöshet har styrkts.1 Principen att ägaren sva
rar för förarens åtgärder torde anses kvarstå orubbad men knappast 
uppfattas såsom grundad på luftfartsskadelagen utan såsom ett fall 
av arbetsgivares ansvar för underordnads culpa. För att få en klar 
bild av hur det nu antydda ansvarssystemet verkar i praktiken 
torde det vara lämpligt att följa den förut angivna tredelningen 
av kollisionsfallen, varvid samspelet mellan kontraktuella och utom- 
kontraktuella regler särskilt bör uppmärksammas. Därvid förut- 
sättes, att det är fråga om en sammanstötning mellan blott två flyg
plan. Äro flera plan inblandade, blir mönstret av skadeståndsan
språk och regressanspråk givetvis än mera invecklat, men systemet
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ar alltjämt detsamma. Vidare måste i detta sammanhang helt bortses 
från förarens (besättningens) skadeståndsskyldighet samt från an- 
■svarsmildrande eller ansvarsfriskrivande avtalsbestämmelser, som 
föranleda särskilda modifikationer av det kontraktuella ansvaret (de 
s. k. General conditions of carriage och individuella avtalsklausuler).

1. Båda luftfartygen ha förts culpöst. I fråga om skador på flyg
planen gäller principiellt, att vartdera planets ägare är skyldig att 
ersätta det motstående planets ägare uppkomna skador. Det motstå
ende planet betraktas dock som medverkande, varför ersättnings
skyldigheten enligt den allmänna medverkansregeln skall jämkas 
efter skälighet. Härvid utgår man i första hand från de begångna 
felens beskaffenhet, varvid förarens fel i överensstämmelse med iden- 
tifikationsgrundsatsen tillräknas ägaren såsom om denne själv begått 
dem (NJA 1937 s. 624). I den händelse omständigheterna ej ge 
stöd för någon viss fördelning, ålägges vardera parten att ersätta 
hälften av skadan. Man kommer sålunda enligt dessa allmänna regler 
till resultat, som i huvudsak äro överensstämmande med sjölagens 
kollisionsregel i 220 § andra st. Det bör dock observeras, att jämk
ningen enligt de allmänna reglerna kan ske friare under hänsyns
tagande till jämväl andra omständigheter än felens beskaffenhet.

Vid den culpabedömning, som alltså blir nödvändig här och även i 
övrigt vid sammanstötning mellan luftfartyg, kan man hämta led
ning dels av gällande föreskrifter med syfte att förhindra kollisio
ner2 och dels av culpabedömningen vid bilkollisioner och fartygs- 
sammanstötningar. Av största intresse äro givetvis de avgöranden, i 
vilka frågan om culpa på lufträttens område blivit i något avseende 
belyst, men sådana avgöranden äro ännu fåtaliga.3

2 Sådana föreskrifter återfinnas, om man bortser från militära reglementen och 
instruktioner o. d., framför allt i »Standards and recommended practices for rules 
of the air» (bilaga 2 till Chicagokonventionen), vilka ha översatts till svenska och 
publicerats i Meddelanden från luftfartsmyndigheten 1949 nr 1. Enligt KK
3 december 1948 angående tillämpning av vissa internationella trafikregler för 
luftfart m. m. (SFS nr 708) skola dessa vara tillämpliga även på inrikes luftfart. 
Jfr de numera upphävda KK 18 oktober 1946 angående tillämpning av vissa in
ternationella trafikregler för luftfartyg m. m. (SFS nr 650) och KK 12 maj 193 3 
om åtgärder för undvikande av sammanstötning mellan luftfartyg m. m. (SFS 
nr 233).

3 Se särskilt NJA 1936 s. 667 (militärflygare gjorde skarp sväng på låg höjd, 
varvid det jämförelsevis tungt lastade flygplanet råkade i spinn och havererade), 
1937 s. 624 (kollision mellan flygplan och fartyg), NJA 1945 B 467 (militärflyg-
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För skador på passagerare svara båda de kolliderande flygplanens 
ägare solidariskt. Skadade passagerare kunna alltså valfritt vända 
sig mot antingen sin egen fraktförare under åberopande av dennes 
ansvar enligt luftbefordringslagen eller mot det andra luftfartygets 
ägare i enlighet med reglerna om skadestånd i utomobligatoriska för
hållanden. I den mån fulla skadan ej täckes genom begagnande av 
endera utvägen, torde passagerarna kunna rikta sin talan mot båda 
sidor, dock att de aldrig kunna täcka sig för mera än fulla skadan.

Något mera komplicerad blir situationen i fråga om skador pä 
gods. Med termerna »last» eller »gods» — denna sistnämnda term 
användes av luftbefordringslagen i två betydelser4 — avses här 
icke blott flygfraktgods utan även inskrivet resgods, som av passa
gerare överlämnats i fraktförarens vård. Lastägarna, dvs. avsän
darna av flygfraktgods och passagerarna i egenskap av ägare till 
inskrivet resgods, kunna givetvis även de kräva ersättning av det 
motstående luftfartygets ägare. Om man i överensstämmelse med 
motsvarande situationer vid sjöfart tillämpar identifikationsprinci- 
pen, kunna lastägarna icke få ersättning för den del av skadan, som 
svarar mot det av den egna fraktföraren eller hans folk i tjänsten 
begångna felet. Denna del av skadan kunna lastägarna ej heller få 
ersatt av sin egen fraktförare. Enligt luftbefordringslagen 20 § 
(Warszawakonventionen art. 20) är nämligen fraktföraren fri från

plan, vars förare underskred lägsta anbefallda flyghöjd, kolliderade med trädtopp 
och skadades lätt), 1946 B 1568 (i strid med givna föreskrifter fördes militär
flygplan på lägsta höjd, varvid det kolliderade med en kraftledning, som föraren 
ej varseblivit; manövern företogs i undervisningssyfte, varför det ej rörde sig om 
s. k. busflygning), 1947 s. 572 (helikopter fördes i strid med trafikreglerna), Nås 
och 'Makings domsagas häradsrätts dom 2/7 1949 (olämplig planläggning av start 
från isbelagd sjö) samt NJA 1950 C 154 (underlåtenhet att hålla i anseende till 
dålig sikt och närbelägna berg tillräcklig flyghöjd; »Salerno-olyckan»). Ang. den 
särskilda försiktighet, som erfordras vid handhavande av den speciellt militära ut
rustningen, se NJA 1946 B 656 (föraren råkade i och för avlägsnande före flyg
ningen av under vingarna upphängda övningsbomber utlösa deras fästningsanord- 
ningar, innan de assisterande mekanikerna voro färdiga att ta emot bomberna, var
för dessa föllo — i armerat skick —■ och en av dem detonerade). —- För frågan 
hur utländsk doktrin och praxis ser på problemet om culpabedömning i lufträtten 
kan hänvisas till bl. a. Shawcross nr 436, Bolla nr 156 ff., Dykstra s. 23 5 fif., 
Rhyne s. 77, 112 ff. och 118—20, Fixel s. 370—82 samt Ussing, Retstridighed 
s. 95 i. f.

4 Se härom lagrådets och departementschefens uttalanden i motiven; Wikander, 
Luftbefordringslagen s. 17 f.
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ansvarighet i fråga om skador på gods, om han kan visa, att skadan 
tillkommit genom »fel eller försummelse vid styrningen, förandet 
eller navigeringen av luftfartyget och fel eller försummelse i annat 
hänseende ej föreligger». Navigationsfel utgör alltså här tillräcklig 
exculpationsgrund* * * * 5, och culpösa sammanstötningar mellan luftfar
tyg äro regelmässigt att hänföra till denna felkategori6.

Jfr Wikander, a. a. s. 42—44. Denna fördel tillkommer alltså här ■— liksom
enligt konossementslagen 4 § andra mom. a —■ fraktföraren enligt lag, varemot 
motsvarande fördel enligt sjölagen endast erhålles genom förbehåll i fraktavtalet.
Se sjölagen 122 §. Jfr dock begränsningen av ansvarigheten i samma lag 254 § 3.

° En sammanstötning framstår nämligen i vanliga fall såsom ett resultat av de i 
lagtexten åsyftade tekniska åtgärder, som företagits av förare, befälhavare eller 
navigatör — och väl även av radiotelegrafist, trots att detta ej uttryckligen om
nämndes vid konventionens tillkomst; jfr Goedhuis, Convention s. 191, Koffka
s. 325 och Lemoine nr 847 — till skillnad från s. k. kommersiella åtgärder. Grän
sen mellan dessa två grupper av fel, vilka uppställts efter sjörättslig förebild (Harter 
Act 1893 etc.), är emellertid ytterst vag.. Jfr t. ex. de tolkningar, som ges av 
Goedhuis, a. st. och Riese i AfL 1934 s. 49.

’ Jfr t. ex. Riese i AfL 1934 s. 50 och IATAS beslut om handresgods (IATA 
Information Bulletin nr 23 s. 64), cit. av Goedhuis, Airlegislations s. 166.

Det återstår ett slag av egendom, nämligen handresgods, dvs. 
resgods, som passagerare icke lämnat i fraktförarens vård. Hit bör 
räknas ej blott handresgods i egentlig bemärkelse, nämligen port
följer och mindre väskor, vilka av passagerare medtagits i cabinen 
och hela tiden stått under hans uppsikt, utan även sådana saker som 
exempelvis rock, paraply, kamera ävensom klocka, plånbok och lik
nande personliga tillhörigheter, vilka befinna sig i hans vård.7 Den 
passagerare, vars handresgods skadats, kan givetvis enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga regler utfå ersättning av det motstående luft
fartygets ägare; även här kan identifikationsprincipen komma till 
användning. Frågan, efter vilka regler förhållandet mellan passa
geraren och hans egen fraktförare skall bedömas, är däremot något 
mera tveksam. Warszawakonventionen och luftbefordringslagen in
nehålla blott en bestämmelse om handresgods, nämligen art. 22 resp. 
22 §, som begränsar fraktförarens ansvarighet för sådant gods till 
visst maximibelopp. I konventionens förarbeten har uttalats, att an
svaret för handresgods bör följa den allmänna privaträttens regler. 
Även om vissa andra stadganden (särskilt med hänsyn till den vaga 
bemärkelse, i vilken begreppet »gods» användes) i och för sig väl 
skulle kunna tolkas såsom omfattande även handresgods, torde det
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på grund av detta uttalande vara lämpligast att här i enlighet med de 
svenska lagmotivens rekommendation tolka konventionen och där
med även luftbefordringslagen restriktivt.8 Ansvarigheten för ska
dor på handresgods bör alltså antas reglerad av allmänna frakträtts
liga principer, dock att bevisbördan för fraktförarens eller hans 
underordnades culpa här torde åvila den skadelidande (jfr sjölagen 
173 § och järnvägstrafikstadgan 28 § 4 mom.).

8 Se Wikander, Luftbefordringslagen s. 48. Jfr Goedhuis, Convention 
s. 210 i. f. och Koffka s. 317, 330.

2. Blott det ena luftfartyget har förts culpöst. Vad angår skador 
på flygplanen är ägaren av det vårdslöst förda planet fullt ut ersätt- 
ningsskyldig enligt allmänna skadeståndsregler. Likaså är han skyl
dig att ersätta passagerare och lastägare ombord på det oklanderligt 
förda flygplanet dem tillfogade skador. I fråga om den culpöse 
fraktförarens kontraktsrättsliga skadeståndsansvar gentemot sina 
passagerare resp, avsändare av flygfraktgods gäller vad som nyss 
sagts under 1. Passagerare och lastägare ombord på det oklanderligt 
förda luftfartyget ha däremot regelmässigt icke några som helst 
möjligheter att utfå ersättning av sin fraktförare. Det må dock 
erinras om att det åligger fraktföraren att förebringa exculpations- 
bevisning. Det är alltså tänkbart, att fraktföraren visserligen icke 
blivit övertygad om culpöst förande av flygplanet — i denna me
ning har detta alltså förts oklanderligt — men att han å andra sidan 
enligt luftbefordringslagens allmänna exculpationsregel i förhållande 
till sina kontrahenter ej lyckats göra troligt, att skadan icke orsa
kats genom fel eller försummelse av honom själv eller hans folk 
i tjänsten (annorlunda den speciella exculpationsregeln beträffande 
inskrivet resgods och flygfraktgods). Här har man tydligen ett fall, 
i vilket passagerare och lastägare kunna vända sig icke blott mot 
det culpöst förda luftfartygets ägare utan även mot sin egen frakt
förare med yrkande om ersättning.

3. Båda luftfartygen ha förts oklanderligt. I dessa situationer, 
vilka icke erbjuda några komplikationer, måste vardera sidan bära 
sin skada. Vad beträffar det obligatoriska skadeståndsansvaret må än 
en gång erinras om att luftbefordringslagen ålägger fraktföraren att 
prestera exculpationsbevisning. Även här kan alltså inträffa samma 
undantagssituation som den nyss under 2 nämnda, i vilken passage
rare resp, avsändare av flygfraktgods på grund av den omkastade



289

bevisbördan kunna utfå ersättning av sin fraktförare, trots att 
denne i förhållande till det kolliderande flygplanet icke har kunnat 
övertygas om vårdslöst förande av flygplanet.

c) Vissa särskilda typer av luftfartsskador.

Avsikten med detta avsnitt är ingalunda att ge en systematisk 
framställning av förekommande skadefall och deras rättsliga be
handling. I stället ha utvalts några särskilda skadesituationer, vilka 
tagits till utgångspunkt för anmärkningar rörande därmed för
bundna rättsliga problem. Härigenom torde den föregående fram
ställningen på några punkter komma att framträda i klarare be
lysning.

I. Det är givetvis icke nödvändigt, att skadan förorsakas direkt 
av luftfartyget. I lagen nämnes visserligen icke uttryckligen mark
skada genom från flygplan nedfallande föremal — t. ex. utkastad 
last eller fallskärmshoppare — vilket däremot sker i såväl Rom
konventionen art. 2 andra st. som exempelvis engelsk och fransk 
lagstiftning.8 Emellertid måste även i avsaknad av klara stadganden 
sådana skador anses ersättningsbara i den mån de framstå såsom 
adekvat förorsakade i förhållande till luftfartygets begagnande i 
luftfart.

Romkonventionen undantar uttryckligen från de ersättningsbara skador
nas område den situationen, att »une personne étrangère à l’équipage, en 
dehors de l’exploitation» uppsåtligen och utan att besättningen kan hindra 
honom därifrån tillfogar tredje man på jordytan skada (art. 2). En pas
sagerare avlossar t. ex. avsiktligt ett skott mot en person på marken från 
ett på låg höjd flygande luftfartyg. Exemplet lider onekligen av felet att 
vara alltför påtagligt uppkonstruerat; de fall, som här kunna tänkas komma 
i fråga, äro också av rent exceptionell karaktär. Romkonventionens stånd
punkt har av vissa författare starkt kritiserats såsom ett obefogat undantag 
från den grundläggande ansvarsprincipen.* 1 2 Av andra författare har där
emot påpekats, att undantaget har goda skäl för sig och även skulle gälla 
utan en uttrycklig bestämmelse därom, eftersom det icke kunde anses före
ligga adekvat kausalitet mellan luftfarten och skadan i detta fall." Här har

8 Jfr Trusen i AfL 1933 s. 190 f. samt Civil Aviation Act 1949 section 40.
1 Så exempelvis Kaftal i RGDA 193 5 s. 58, Coquoz s. 184 och Zeytinoglu 

s. 177.
2 Se t. ex. Riese s. 336 i. f. samt Goedhuis, Handboek s. 296. Schleicher 

s. 119 anser det diskuterade skadefallet omfattat av rekvisitet »beim Betrieb».

19 — 516884 K. Grönfors
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man alltså tryckt på den även för svensk rätts vidkommande avgörande syn
punkten. Ifrågavarande skador äro otvivelaktigt ersättningsbara enligt luft- 
fartsskadelagen, om de kunna sägas vara typiska för luftfart. Att så skulle 
vara förhållandet i det här anförda exemplet med skottet kan väl knappast 
hävdas.

Mera tveksamt synes följande fall. Vid jakt från flygplan, vilken bedri- 
ves med särskilt tillstånd* * 3, skadas person eller egendom på marken. Enär 
en på detta sätt uppkommen skada knappast kan sägas vara typisk för luft
fart, skulle svenska domstolar måhända undvika att pålägga strikt ansvar 
enligt luftfartsskadelagen.

Jakt från flygplan är i princip förbjuden enligt jaktstadgan 8 § 3 mom. Jfr
von Seth, Jakträttsliga frågor (1936) s. 147, Svensk jakträtt (1940) s. 125 och
Lagen om rätt till jakt (2. uppl. 1945) s. 166.

‘ Så exempelvis Kaftal i RGDA 1934 s. 3 80. Kritisk häremot ställer sig bl. a. 
Lemoine, Responsabilité s. 46.

' Ang. amerikanska rättsfall i detta ämne, se Olschansky i JAL 19 50 s. 3 64 ff.
6 Se ovan s. 262.
7 Så t. ex. Römer i AfL 193 5 s. 175 och Koffka s. 89.

Man möter någon gång den uppfattningen, att skada, som förorsakats 
av en fallskärmshoppare vid nedslaget mot marken, ej skulle kunna räknas 
till skador i följd av luftfart. Såsom argument för en sådan uppfattning 
har anförts, att en människa ej kan jämställas med utkastad last.4 En så
dan formell invändning är emellertid förfelad. Liksom det är typiskt för 
luftfart, att flygplan störta och därvid kunna orsaka skador, är det också 
typiskt, att ombordvarande rädda sig i fallskärm och vid nedslaget kunna 
ge upphov till vissa, låt vara vanligen obetydliga skador. Dessa böra därför 
anses omfattade av luftfartsskadelagen och strikt ansvar drabbar alltså luft
fartygets ägare.

Av andra skadesituationer, som äro av intresse i detta sammanhang, bör 
särskilt framhållas spridande av insektspulver o. d. från luften. Skada på 
grund av sådan verksamhet, vilken numera är tämligen vanlig, torde falla 
under luftfartsskadelagens strikta ansvarsregel.5

Luftfartsskadelagen är, som förut påpekats6, tillämplig även på militär
flygplan. Därför uppkommer frågan, om vad nu sagts angående skade
görelse genom från flygplan fallande föremål även gäller beträffande bomber, 
fallskärmsljus och liknande utpräglat militär utrustning. Här åsyftas na
turligtvis endast under fredliga förhållanden uppkomna skador. I nu nämnda 
fall kan man givetvis med visst fog säga, att skadan är framkallad genom 
en speciell fara, vilken har starkare anknytning till militärövningar än till 
luftfart.7 Det förtjänar omnämnas, att i ett par danska rättsfall, UfR 
1937 s. 33 och 39, ersättning dock utdömts enligt lagen om luftfart för 
eldsvåda, uppkommen genom från militärflygplan nedkastade lysbomber. I 
svensk rätt är frågan däremot icke avgjord. Viss ledning kan man möjligen 
hämta av en jämförelse mellan å ena sidan rättsfallen NJA 1946 s. 738 I 
och II och å andra sidan de nedan (s. 300 f.) behandlade bullerskadefallen. 
Fallen 1946 rörde i närheten av rävfarm hållen omfattande militäröv-
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ning, i vilken låganfall mot farmen med flygplan endast ingick såsom ett 
moment. Luftfartsskadelagen åberopades icke, utan domen synes ha grun
dats enbart på militärövningens farlighet. De flesta i det följande behand
lade bullerskadefallen angå däremot blott överflygning av rävfarmer; an
svaret grundades här på luftfartsskadelagen. Kanske skulle man därför 
kunna uppställa som regel, att skada av militärflygplan skall bedömas en
ligt luftfartsskadelagen i de fall, då skadan förorsakats enbart genom an
vändningen av det militära flygplanet; i den händelse skadan däremot upp
stått genom militärflygplan i förening med mera omfattande militära öv
ningar på marken, ådömes ansvar för farlig militärövning. De domar, varpå 
denna regel grundats, beröra dock endast skador genom flygmotorbuller, 
dvs. en art av skadegörelse, som är utmärkande för all flygning. Det är 
därför ingalunda säkert, att man skulle följa samma linje även i fråga om 
skador av bomber, fallskärmsljus och annan typiskt militär utrustning.8 
Principiellt synes det vara mest tilltalande att bedöma sådana skador så
som uppkomna genom farlig militärövning. Spörsmålet har dock från den 
skadelidandes synpunkt ej mer än rubriceringstekniskt intresse, emedan 
även farliga militärövningar anses medföra strikt ansvar.9

8 Jfr dock av E. G. Westman, Några juridiska frågor vid elverksdrift (1950) 
s. 81 åberopat rättsfall (luftfartsskadelagen tillämpad vid skada på elektrisk led
ning, orsakad av från militärflygplan släpande wire).

9 Se ovan s. 159.
1 Se t. ex. Shawcross nr 461 och Rhyne s. 91—93 (jfr s. 164 och s. 241 f.). 

Hit böra även föras skador, vilka orsakats av de heta avgaser, som strömma ut 
från munstycket på reaktionsdrivna flygplan.

II. Vissa skadefall bruka ur praktisk synpunkt sammanfattas un
der benämningen propellerskador.1 Härmed åsyftar man personska
dor, vilka orsakats av en i gång varande flygplanspropeller2 under 
det att flygplanet ännu befinner sig (i stillhet eller i rörelse) på 
marken. Av flera skäl är det lämpligt att dessa fall ägnas viss upp
märksamhet. De framstå onekligen som en alldeles egenartad typ av 
luftfartsskada. Vidare inträffa de tyvärr ej sällan i praktiken, och 
de ha därvid visat sig vara av mycket allvarlig art; i flertalet fall 
medföra de döden, i övriga fall total eller partiell invaliditet.

Den rättsliga situationen är vanligen den, att den skadelidande står 
i kontraktsförhållande till skadegöraren; särskilt flygmekaniker, 
startpersonal och anställda med likartade befattningar utsättas na
turligtvis för större risker än andra kategorier av i luftfarten del
tagande personer. Här grundas talan om ersättningsskyldighet på 
den skadades arbetsavtal. Närstående äro de fall, i vilka passagerare 
skadas av propellern på ett fraktföraren tillhörigt flygplan under
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på- eller avstigning; fraktföraren blir då ansvarig enligt luftbeford
ringslagen 17 §. Om den skadelidande genom eget vållande med
verkat till skadan, kan ersättningen jämkas efter skälighetspröv- 
ning (samma lag 21 §). I överensstämmelse med lagens grundprin
ciper åligger det härvid fraktföraren att bevisa den skadelidandes 
vårdslösa medverkan.3 Emellertid synes medverkan i dessa situatio
ner endast sällan kunna komma i fråga, då det i första hand torde 
anses tillkomma fraktföraren att noga sörja för passagerarnas säker
het under på- och avstigning. Om företagna säkerhetsåtgärder ej 
varit fullt tillfredsställande4, torde därför en viss grad av vårds
löshet från den skadades sida icke utan vidare böra anses såsom 
culpös medverkan. Av den nu antydda tillsynsplikten följer vidare, 
att fraktförarens ansvarighet kvarstår även för den händelse pas
sagerare skadas av propellern på ett flygplan, vars ägare är annan än 
fraktföraren. Detta förhållande hindrar givetvis icke, att det skade- 
görande flygplanets ägare, i förhållande till vilken den skadade intar 
ställning av tredje man, i vanlig ordning ansvarar enligt luftfarts- 
skadelagen, i den mån samtliga rekvisit härför äro uppfyllda.

3 Wikander, Luftbefordringslagen s. 45.
4 Passagerarnas avstigning har exempelvis icke ordnats på lämpligt sätt. Se t. ex. 

det amerikanska rättsfallet Curtiss-Wright Flying Service, Inc. v. Williamson, 
USAvR 1932 s. 133.

5 Jfr situationen i rättsfallet AfL 1934 s. 274.

Propellerskador utanför kontraktsförhållanden äro relativt säll
synta. Endast om sådan skada uppkommer under påbörjandet av 
startmanövrerna eller slutförandet av landningsmanövrerna inträ
der, enligt vad som utretts i det föregående, luftfartsskadelagens 
strikta ansvar. Det bör emellertid observeras, att man på grund av 
propellerskadornas farliga natur torde kunna fordra ett ganska stort 
mått av aktsamhet hos de personer i tredjemansställning, vilka be
finna sig i närheten av en flygplanspropeller.5 Här kan alltså med
verkan genom vårdslöshet av den skadelidande ofta tänkas föreligga, 
varvid ersättningen blir föremål för jämkning enligt luftfartsskade- 
lagen 1 § andra st. I övriga fall av skador utanför kontraktsförhål
landen ■—■ t. ex. om en besökare på en flygplats drabbas av skada av 
propellern på ett flygplan, vars motor håller på att varmköras —■ 
har man att hålla sig till allmänna ansvarsregler, varvid man torde 
böra fordra en högt uppdriven försiktighet från skadegörarens sida. 
Även i dessa fall kan den skadelidandes vårdslösa medverkan resul-
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ter a i en jämkning av ersättningsskyldigheten, nu dock på grund av 
den allmänna medverkansregeln.

Som framgår av dessa kortfattade anmärkningar, kan luftfarts- 
skadelagen endast sällan tänkas komma till användning vid propel
lerskador.

III. Vid flygplanshaverier uppstå ofta — förutom de markska
dor, vilka orsakats omedelbart genom själva störtningen ■—■ vissa 
följdskador, som i stor utsträckning torde anses falla innanför ade- 
kvansramen och alltså vara ersättningsgilla enligt luftfartsskade- 
lagens regler om strikt ansvar. Hit höra exempelvis de skador, som 
förorsakas av bärgningsmanskap.6 Mera tveksamma äro de fall, i 
vilka en mängd nyfikna personer strömma till olycksplatsen och 
därvid åstadkomma viss skadegörelse. I allmänhet tycks man inom 
doktrinen ansluta sig till den uppfattningen, att även på så sätt 
tillkomna skador äro adekvat orsakade i förhållande till luftfarten.7 
I det äldsta kända rättsfallet på lufträttens område, Guille v. Swan 
(1822)8 9, ansågos också sådana skador böra ersättas av den havere
rande, och till samma resultat kom man i ett bekant engelskt fall 
från 1889, Scott’s Trustees v. Moss.0 Även i en norsk dom, NRt 
1925 s. 504, har det ansetts föreligga adekvat kausalitet mellan 
flyghaveriet och den skada, som uppkommit genom en folksamling 
av nyfikna.1

° Så t. ex. Wimmer, i AfL 1933 s. 82.
7 Se bl. a. Hilsmann s. 52 f., Karmann s. 71, Neumann s. 53 f., Nok.es 

s. 116 i. f., Müller, Das internationale Privatrecht der Luftfahrt (1932) s. 61 f., 
Shawcross nr 446, Riese s. 337 och von der Mühll s. 153 ff. Cohn i UfR 
1911 B s. 45 vill begränsa ersättningsskyldigheten till skador på den fastighet, där 
haveriet inträffat, och därmed alltså undanta eventuell skadegörelse på grannarnas 
fastigheter. Helt avvisande ställa sig exempelvis Kohler, Luftfahrtrecht (1912) 
s. 14, Müller i EEA 41 (1924—25) s. 17 och Schleicher s. 120.

8 USAvR 1928 s. 53; även refererat i Zollman, Cases s. 145. Se närmare ang. 
detta i rättslitteraturen ofta anförda rättsfall t. ex. Hotchkiss nr 26 och 29, 
Zollman nr 112, von Mangoldt i EEA 50 (1930—31) s. 161, Müller, a. a. 
s. 49 f., Mandl i RGDA 1936 s. 485, Dykstra s. 173 och Rhyne s. 68 f.

9 Förutom i några engelska prejudikatsamlingar har detta fall refererats i Zoll
man, Cases s. 148. För närmare upplysningar kan vidare hänvisas till bl. a. Zoll
man nr 112, Trusen i AfL 1933 s. 188 f. och Shawcross nr 463 not b. Jfr Nokes 
s. 116.

1 Jfr Kaftal i RGDA 1934 s. 53 5. Utgången av detta fall är av intresse sär
skilt i belysning av att förarbetena till den strax dessförinnan antagna luftfarts-



294

Vissa likartade följdskador av luftfart utanför haverifallen torde 
däremot regelmässigt anses såsom inadekvata. Om åskådare vid en 
flyguppvisning förorsaka vissa markskador, t. ex. riva ned stängsel 
e. d., står denna skadegörelse knappast i sådant samband med själva 
flygningen, att luftfartsskadelagens strikta ansvar kan anses till- 
lämpligt.* 2 Likaså synas eventuella skador i följd av en trafikstock- 
ning, som uppkommit på grund av att ett flygplan framförts på 
mycket låg höjd eller på liknande sätt tilldragit sig nyfikna män
niskors uppmärksamhet3, falla utanför adekvansgränsen.

lagen snarast peka i motsatt riktning. I det ursprungliga lagförslaget fanns näm
ligen ett stadgande, som var avsett att täcka just dessa fall, men stadgandet upptogs 
aldrig i 1923 års lag, vilket kan tyda på att man ej velat erkänna ifrågavarande 
följdskador såsom ersättningsbara. Se Bonnevie s. 128 f. ■— Huvudfrågan i rätts
fallet var emellertid en annan, nämligen huruvida styrelseledamöterna i det ännu 
ej registrerade bolag, som ägde flygplanet, skulle anses solidariskt ansvariga. Jfr 
t. ex. Olivecrona, Studier över begreppet juridisk person i romersk och modern 
rätt (1928) s. 186.

2 Jfr Stang, Erstatningsansvar s. 169.
8 Jfr situationen i NJA 1947 s. 572 (helikoptermålet).
4 Antydningar förekomma dock ibland. Se t. ex. den engelska Civil Aviation 

Act 1949 section 40, där det framhålles, att »ordinary incidents» i samband med 
blotta överflygandet på en höjd, »which, having regard to wind, weather and all 
the circumstances of the case is reasonable», icke skola anses såsom trespass eller 
nuisance.

5 Jfr t. ex. Oppikofer i AfL 1933 s. 220 f. Gravelin s. 49 anser, att konven
tionen analogiskt är tillämplig på bullerskadefallen. — I detta sammanhang kan 
nämnas, att International Law Association’s lagförslag från år 1924 upptog ett sär
skilt stadgande om bullerskador: »No action shall lie for trespass or nuisance by 
reason purely and solely of the flight of any aircraft over any property at a 
reasonable height, to be fixed by Convention.» Se Report of the thirty-third con
ference (1925) s. 116; jfr diskussionsreferatet a. a. s. 121 f.

8 Så exempelvis Brunschwik s. 226 och Mezger i RGDA 1936 s. 510. Mexico-

ÏV. Mera bryderi än något annat problem på luftfartsskadornas 
område ha skador i följd av flygmotorbuller förorsakat. Dessa ha 
nämligen visat sig vara icke blott utomordentligt svårbedömda utan 
även ofta förekommande i praktiken. De nationella luftfartslag- 
stiftningarna ha i allmänhet icke tagit upp bullerskadorna till sär
skild behandling.4 Även Romkonventionen undviker att ta ställning 
till frågan, som alltså måste anses falla utom ramen för konventio
nens tillämpningsområde5; detta förhållande har av flera författare 
betecknats som en allvarlig brist hos konventionen.6 * 8 I stort sett har
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det alltså hittills överlämnats åt praxis att lösa förevarande spörsmål. 
Då det därför torde vara av intresse att få en skissartad bild av 
hur frågan bedömts av främmande domstolar, skola några ledande 
mål i utländsk judikatur i korthet refereras, innan problemet upptas 
till behandling med hänsyn till svensk rätt.

1. I anglo-amerikansk rättspraxis föreligga flera betydelsefulla 
avgöranden, vilka emellertid med hänsyn till resultaten göra ett 
tämligen ojämnt intryck. Som ledande princip torde få anses gälla, 
att »normal» flygning på »betryggande» höjd liksom »normalt» ut
nyttjande av »lämpligt» konstruerade och planerade flygplatser icke 
medför några påföljder, medan däremot upprepade överflygningar 
på särskilt låg höjd med påfallande kraftigt motorbuller i likhet med 
vissa störningar från flygplats, vilka anses såsom för grannfastig- 
heter särskilt betydande olägenheter, kunna bli föremål för ingri
panden av olika slag.T Något konsekvent iakttagande av denna 
»kvantitetsprincip» låter sig emellertid icke konstateras. Â ena sidan 
har man nämligen i mål om sådant buller, som är förenat med dri
vandet av en flygplats (ljuden från själva flygplatsen ävensom från 
lågtflygande landande och startande plan) och som verkar störande 
på omgivningen, ofta sanktionsbelagt redan en tämligen måttlig 
ljudintensitet* * * * * 7 8, medan man å andra sidan ej ansett skadeståndsplikt
förslaget (ovan s. 34) upptar däremot följande bestämmelse i ämnet (art. 1
andra p.): »Nevertheless there shall be no right to compensation if the damage is
due to noise or the normal flight of aircraft through the airspace, or if the damage
cannot be considered as a direct consequence of the incident giving rise to the
damage.»

7 Jfr t. ex. Zollman nr 119, Kaftal i RGDA 1934 s. 372, Pixel s. 200 f. och 
Dykstra s. 171 f., 196.

8 Se t. ex. Swetland v. Curtiss Airports Corp., USAvR 1932 s. 1; jfr ib. s. 319 flf. 
Avgörandet i lägre instans skedde på grundval av en annan motivering, se USAvR 
1930 s. 21; jfr ib. 1931 s. 292 ff. Med detta rättsfall böra jämföras Smith v. New 
England Aircraft Co., USAvR 1930 s. 1 (jfr ib. 1931 s. 291 f.), Burnham v. Be
verly Airways, Inc., ib. 1942 s. 1 samt Delta Air Corp. v. Kersey, ib. 1946 s. 264, 
i vilka såsom gräns för skadeståndsplikten angivits en sådan intensitet, som kan be
traktas såsom »harmful to the health and comfort of ordinary people» (»dangerous 
to the health and life»). Här har man som rekvisit begagnat en motsvarighet till 
vad Ljungman, Skada och olägenhet, kallat »den politirättsliga toleranspunkten». 
Ytterligare belysning av de synpunkter, efter vilka domstolarna träffa sina avgö
randen i dessa mål (väsentlighet, ortsvanlighet, prioritetssynpunkten och liknande 
grannelagsrättsliga överväganden), ge rättsfallen San Antonik et al. v. John J. 
Chamberlain et al., USAvR 1947 s. 518, Frances D. Crew et als. v. Andrew F. 
Gallagher et als., ib. 1947 s. 342 och 1948 s. 167 samt Raphael Brandes and others
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föreligga vid panikskador på djurfarmer i följd av extremt flyg- 
planmotorbuller. Detta verkar onekligen förvånande, låt vara att 
störningarna i den senare gruppen av fall icke haft mera varaktig 
karaktär.

Särskilt belysande för den restriktiva tendensen i fråga om panikskador 
är Nebraska Silver Fox Corp. v. Boeing Air Transport, Inc.9 I detta mål var 
utrett, att svarandens flygplan flugit onödigt och vårdslöst lågt över käran
dens rävfarm, vilket medfört, att silverrävshonorna blivit skrämda och 
därvid bitit ihjäl sina ungar eller fött dem för tidigt (s. k. valpkastning). 
Som av det följande skall framgå, är detta den kanske oftast förekommande 
varianten av bullerskadorna. I domsmotiveringen yttras bl. a.: »Now, in 
this case before us the airplanes never came close enough to those animals 
to touch them (sic!), and the only claim is that it frightened them, and 
there is some testimony tending to show on their part a manifestation of 
fright.» Ingen ersättning ansågs emellertid kunna utdömas på grund av 
blotta skrämseln eller de skador, vilka voro den direkta följden därav. Ska
dan var tydligen »too remote».

I ett annat fall ersattes visserligen skada, som av ett luftskepp skrämda 
hästar förorsakat, men domen grundades härvid på att vissa föreskrifter om 
minimihöjd kränkts.* 1 I den händelse en pilot känner till rävfarmens existens 
men ändå flyger alltför lågt och skada uppkommer, torde också talan bi
fallas.2 Vidare har den principiellt tämligen avvisande inställningen hos

v. Mitterling and others, ib. 1948 s. 488. I det förstnämnda fallet, som rörde bul
ler i samband med användningen av en liten privatägd flygplats, ha de bakom
liggande samhällsekonomiska hänsynen fått ett särskilt markant uttryck i följande 
två korthuggna satser: »On the part of the plaintiffs it is most part a question of 
comfort. On the part of the defendant it is the question of the life and death of 
a legitimate and necessary business.» Nokes s. 115 omnämner ett äldre engelskt 
rättsfall, i vilket bullret från flygplansmotorer på marken ansetts som »nuisance». 
Ett ganska egendomligt fall av bullerskada utgör Galvestone, H. ti S. A. Ry. Co. 
v. Leifeste, USAvR 1928 s. 328. Se vidare om bullerskadorna och deras behandling
i amerikansk praxis exempelvis McNair s. 37 f., Sweeney i JAL 1932 s. 329 ff. 
och 531 ff., Kingsley och Mangham ib., s. 374 ff., Sweeney, ib. 1933 s. 330 ff., 
Childs i ALR 1933 s. 132 ff., Rhyne i JAL 1940 s. 308—10 och i arbetet Air
ports and the courts (1944) s. 82 ff., Shawcross nr 467 not d samt Dykstra 
s. 168 ff., 193 ff.

9 USAvR 1932 s. 164. Ett annat exempel utgör det mål, som avgjordes av »the 
Comptroller General of the United States» den 20 oktober 1923 och är refererat i 
USAvR 1928 s. 46 (skada, förorsakad av i följd av överflygning på låg höjd 
skrämd boskap). Se därom Hotchkiss nr 2 5, Kaftal i RGDA 1934 s. 372 och 
Rhyne s. 72 f.

1 Neismonger v. Goodyear Tire ti Rubber Co., USAvR 1929 s. 96. Jfr ib. 1931 
s. 285, 290 samt Rhyne s. 113.

2 Se uttalandet i USAvR 1934 s. 234.



297

domstolarna något uppmjukats genom avgörandet av ett mycket uppmärk
sammat fall, United States v. Causby? Målet gällde en hönsfarm, som var 
belägen i närheten av ett mindre flygfält, vilket endast användes av lätta 
sportflygplan. Efter andra världskrigets utbrott förhyrdes flygplatsen emel
lertid av amerikanska staten och användes såsom bas för tyngre militär
flygplan, vilka i samband med start och landning flögo över farmen på låg 
höjd under utvecklande av ett intensivt motorbuller. De ständiga överflyg
ningarna framkallade en häftig skrämsel hos djuren och gjorde vidare fjä- 
derfäavel på fastigheten omöjlig. Det fastslogs, att en jordägare hade »a 
property interest» till luftområdet ovanför sin fastighet åtminstone så 
långt, som krävdes för ett förnuftigt bruk av markområdet.3 4 Då fastig
heten genom den intensiva flygverksamheten blivit oanvändbar för sitt 
ändamål, ansågs staten ha delvis exproprierat fastigheten (konstituerat ett 
slags tvångsservitut, innebärande rätt till överflygning på mycket låg höjd) 
och på denna grund vara skyldig att utge ersättning för den värdeminsk
ning, som fastigheten därigenom undergått. Det bör observeras, att man 
genom den valda rättsliga konstruktionen undvikit att direkt utdöma er
sättning för de konkreta skador, vilka uppkommit genom överflygningarna 
(6—10 djur per dag uppgavs ha dött, då de under skrämseln blint flugit 
mot väggarna i sin burar, och äggproduktionen minskades kraftigt). Vi
dare förefaller det tvivelsamt, om utgången hade blivit densamma i den 
händelse skadegöraren hade varit en privatperson.5

3 Fallet är refererat bl. a. i USAvR 1946 s. 23 5 (jfr 1945 s. 1 och 1947 s. 168, 
513) samt i RFDA 1946—47 s. 124. Jfr Nagel i JAL 1947 s. 112 ff.

4 Den gamla satsen »Cujus solum, ejus usque ad coelum» har alltså ej längre 
giltighet i amerikansk rätt. Jfr ovan s. 84 not 1 och Fixel s. 53—57.

3 Jfr den redaktionella kommentaren i HarvLR 1944—45 s. 1253. Jfr de kri
tiska anmärkningarna om servitutskonstruktionen hos Lupton, Civil aviation law 
(193 5) s. 44 f.

6 Bohlen i HarvLR 1934—3 5 s. 223 f. Moller s. 199 synes snarast vara av 
motsatt uppfattning. ■—■ I några fall, behandlade i den ovan s. 290 not 5 cit. ar
tikeln, har ersättning utdömts för skada genom spridande av insektspulver från 
flygplan. Detta strider emellertid icke mot texten, emedan kravet på fysisk kon
takt här tydligtvis är uppfyllt. Jfr Rhyne s. 71 f. ävensom den lösning av 
bullerskadeproblemet de lege ferenda, som skisserats av Sweeney i JAL 1932 s. 613.

7 RGZ 158 (1939) s. 34. Fallet är refererat även i bl. a. AfL 1938 s. 290, 
VAE 1938 s. 466 och ZAkDR 1938 s. 783. Målet återförvisades till förnyad be-

Causby-fallet torde för närvarande markera den yttersta gränslinjen för 
möjligheterna att kräva skadestånd på grund av bullerskador. I övrigt synes 
ersättning icke kunna utdömas i dessa situationer, en ståndpunkt, som emel
lertid blivit utsatt för kritik, då den ju medför, att »even a negligent 
defendant is not liable for physical injury resulting solely through fright 
or shock».6

I tysk judikatur föreligger en dom av Reichsgericht från år 193 87, 
i vilken frågan om bullerskadornas behandling löstes på ett annat



298 

sätt än i de nu behandlade amerikanska fallen. Domstolen yttrade, 
att numera »der Anblick und das Geräusch eines in grösserer Höhe 
ruhig fliegenden Flugzeugs bei objektiver Betrachtung sowohl für 
den normalen Menschen, wie für normal veranlagte Tiere als unge
fährlich angesehen werden muss». Positivt framhölls: »Eine adäquate 
Verursachung könnte vielmehr im gegebenen Falle nur dann ange
nommen werden, wenn die bei den Silberfüchsen hervorgerufene 
Schreckwirkung darauf zurückzuführen wäre, dass ein Flugzeug in 
geringer Höhe oder mit übermässigem Geräusch auf die Sinne der 
Tiere in einer Weise eingewirkt hätte, die auch bei nicht besonders 
empfindlichen Tieren eine schädliche psychische Einwirkung hervor
zurufen geeignet ist.» Härav följer alltså, att käranden anses vara 
tvungen att stödja sin talan på att flygningen ägt rum på särskilt 
låg höjd eller med extraordinärt kraftigt motorbuller liksom även 
att andra djur än de speciellt ljudkänsliga rävarna skulle ha skrämts. 
Vid vanlig flygning med ordinärt buller kan ersättning däremot ej 
utgå.* i * * * * * * 8 I fransk doktrin söker man att nå i stort sett liknande resultat 
genom att reservera det strikta ansvaret enligt 1924 års luftfartslag 
för de fall, i vilka skadan har förorsakats på ett »normalt» sätt.9

handling vid lägre domstol och ny dom meddelades 1940. Se referat i AfL 1941 
s. 75 och kommentar av Bärmann ib. s. 83—85. — Om frågans läge i äldre tysk 
rätt, se Lorenz i JAL 1940 s. 115—19 samt rättsfallet RGZ 100 (1921) s. 69.

8 Se t. ex. Lorenz i JAL 1940 s. 225 not 257. Jfr Trusen i AfL 1933 s. 199 
och Oppikofer, Probleme s. 208 a. — Domen har rönt ett mycket blandat 
mottagande av tyska rättsvetenskapsmän. Se exempelvis uttalanden av Schleicher
i VAE 1938 s. 261—63 och 1939 s. 49—52, Reymann i ZAkDR 1938
s. 784, Bärmann i AfL 1940 s. 203, Esser s. 11 f. och Riese s. 33 8 f.
Beträffande doktrinens ställning strax före 193 8 års avgörande kan anmärkas,
att t. ex. Mezger i RGDA 193 6 s. 509 och Koffka s. 89 uttryckligen an
slöto sig till den sedermera av Reichsgericht valda lösningen, nämligen att mark
ägaren endast skall bära risken för skador i följd av normal överflygning, medan 
däremot Schleicher s. 119 kategoriskt avböjde ersättningsskyldighet för buller
skador. Uttalandena av Münster i DJZ 193 6 sp. 28 8 torde med sitt synnerligen
långtgående antagande av adekvat kausalitet icke kunna anses såsom representativa 
för dåtida tysk »härskande uppfattning». ■—• Om problemets läge i schweizisk rätt, 
se Oftinger II s. 1080; jfr Köpfli s. 206 och von der Mühll s. 152.

8 Se t. ex. Lemoine nr 903. Jfr Mazeaud II nr 1385. I detta sammanhang må 
hänvisas till ett uppmärksammat franskt rättsfall 1939 ang. skrämt villebråd, re
fererat bl. a. i AfL 1940 s. 53, varom närmare exempelvis Bärmann i AfL 1940 
s. 188.

Såväl dansk som norsk praxis synes ha ställt sig avvisande till er
sättningskrav för bullerskador.
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I Uj7l 1942 s. 155 — även det ett »silverrävsfall» — frikändes svaran
den, dels emedan han ej känt eller boçt känna till rävfarmens existens, dels 
emedan skadan ej ansågs »paaregnelig». Svaranden hade vidare även sedan 
han fått kännedom om farmens belägenhet och rävarnas känslighet för 
buller gjort en sväng över området på låg höjd. Med hänsyn till det av
stånd från farmen, på vilken manövern företogs, ansågs det emellertid icke 
bevisat, att denna varit orsaken till skadeverkningarna, vilka för övrigt ej 
heller kunde anses »paaregnede som rimelige». Det må nämnas, att flyg
planet i fråga var ett sportplan med en 85—100 hkrs motor.

I NRt 1939 s. 264 frikändes (i lagmansretten förelåg dock dissens) ett 
norskt flygbolag från ersättningsplikt för valpkastning i en rävfarm, eme
dan det ej ansågs bevisat, att kastningen orsakats genom att rävhonorna 
skrämts av motorbullret. Käranden gjorde även gällande, att flygplanet 
underskridit föreskriven minimihöjd, men utredningen gav vid handen, att 
det framförts fullt reglementsenligt. I anslutning till detta rättsfall har 
0VERGAAKD uttalat, att ansvar av denna art antagligen faller utom ramen 
för den strikta skadeståndsskyldigheten vid luftfartsskador.1 Även i andra 
bullerskadefall ha liknande krav tillbakavisats med olika motiveringar.2 
Särskilt har man framhållit, att den, som driver en rävfarm, själv bör få 
stå risken för rävarnas speciella ljudkänslighet; också allmänna intresseav- 
vägningsresonemang och prioritetssynpunkten ha åberopats.3 Härefter ha 
processer av förevarande slag ej längre förekommit, antagligen emedan 
ägare till pälsdjursgårdar med hänsyn till domstolarnas klart negativa in
ställning icke anse sig kunna föra dylika processer med framgång.4

1 0VERGAARD s. 169. Jfr i detta sammanhang NRt 193 8 s. 83 3 och 1943 s. 63 0 
(båda ang. genom sprängningsarbeten skrämda rävar).

2 Dessa avgöranden finnas refererade bl. a. i AfL 1940 s. 223 ff., jfr ib. 1937 
s. 334, och ha ingående kommenterats av Bärmann i AfL 1940 s. 178 ff.

3 Bärmanns anmärkning a. a. s. 186 att grannelagsrättsliga synpunkter und
vikits förefaller icke alldeles träffande.

4 Jfr Holst-Larsen i NFT 1948 s. 133.
5 Manner i Lakimies 1948 s. 670 f.

Även i Finland ha skador på rävfarmer i följd av flygmotorbuller 
förekommit, men intet fall har hittills blivit föremål för prövning 
av högsta instans. Inom doktrinen anses emellertid i princip normal 
flygning, som genomförts i överensstämmelse med gällande regler, 
icke kunna ge upphov till skadeståndsskyldighet. Föreligger däremot 
en överträdelse av givna regler eller har flygningen eljest skett på 
onormalt sätt, torde man vara benägen att utdöma ansvar redan 
enligt culparegeln för därigenom orsakad skada.5

I det föregående ha huvudsakligen behandlats bullerskador på 
pälsdjursgårdar, emedan endast sådana fall förekommit i svensk 
praxis och alltså erbjuda jämförelsepunkter av intresse. I främmande
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judikatur ha däremot även andra fall av flygmotorbuller varit före
mål för rättsligt bedömande.6

6 Se bl. a. Wimmer i AfL 193 3 s. 79 ff. och Trusbn ib. s. 197 ff. Bland mera 
intressanta fall kan nämnas, att en jakträttsinnehavare stämde arrangörerna för en 
flygdag, emedan motorbullret skrämt villebrådet till den grad, att jakt hade blivit 
omöjliggjord. Vidare kan anföras ett mål, i vilket ersättning utdömdes för ekono
misk förlust därigenom, att 9 000 gäss på grund av upprepad överflygning på sär
skilt låg höjd försatts i ett sådant orostillstånd, att de kommit efter i gödningen.

7 FJFT 1944 s. 108 f., jfr ovan s. 141 f.
8 Jfr Ljungman, Skada och olägenhet s. 23 0.

2. Svensk rättspraxis kan uppvisa flera rättsfall angående pa
nikskador i pälsdjursgårdar på grund av flygmotorbuller.

Det första av dessa är hovrättsfallet SvJT 1941 Rf s. 49. Ett av flyg
vapnets plan hade företagit upprepade störtdykningar över en minkfarm. 
Av det buller, som därvid uppstått, hade minkarna blivit ytterst oroade 
under sin vid samma tid pågående parning, vilket medfört en kraftig 
minskning av antalet födda ungar. RR tillerkände farmens ägare skade
stånd enligt 1 5 luftfartsskadelagen och HovR fann ej skäl att göra änd
ring härutinnan. Någon tvekan om lagens användbarhet synes icke ha 
förelegat.

Rättsfallet NJA 1942 s. 229 (silverrävsfall) orsakade däremot betydande 
dissens. RR grundade, liksom HD:s majoritet, ersättningsskyldigheten 
därpå, att vederbörande flottiljchef tidigare av farmägaren gjorts uppmärk
sam på den fara, som en eventuell överflygning kunde medföra. Enligt 
Alexanderson7 torde detta innebära, att man anslutit sig till det av 
Ussing uppställda kravet, att farligheten skall ha varit »kendelig» för att 
det strikta ansvaret skall inträda. Det kan dock ej uteslutas, att RR an
tagit culpa. HovR ansåg däremot lagens 1 $ utan vidare tillämplig och 
fordrade alltså intet utöver bevisning om adekvat kausalitet mellan bullret 
och den uppkomna skadan. Två JustR ansågo skadan ej vara ersättningsbar, 
emedan rävar äro speciellt immissionskänsliga.8 Flygningen hade ägt rum 
på föreskriven höjd och med iakttagande av gällande bestämmelser. En 
skadeståndsplikt skulle följaktligen innebära, att lovlig flygverksamhet 
skulle stå tillbaka för andra företag (här komma alltså rättsstridighets- 
synpunkter in). Ett JustR slutligen ansåg av buller uppkommen skada av 
ifrågavarande art överhuvud icke vara sådan, att den kunde inordnas under 
luftfartsskadelagen.

Den ovisshet, som detta avgörande medförde, skingrades genom 
HD:s dom i målet NJA 1945 s. 210 (silverrävsfall). RR hade ut
dömt ersättning, emedan den föreskrivna minimihöjden 150 meter 
underskridits. Två avvikande vota förelågo: i det ena tillämpades 
luftfartsskadelagen 1 § under hänvisning till skadans uppkomst ge-
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nom starkt buller vid överflygning på mycket låg höjd, medan i 
det andra framhölls, att culpa på grund av den ringa flyghöjden 
måste anses föreligga (skadeståndet jämkades dock nedåt i enlighet 
med tanken, att endast den skada, som ej uppkommit om normal 
höjd hållits, borde ersättas). HovR, liksom NRev, hade ansett luft- 
fartsskadelagen 1 § tillämplig. HD, som denna gång var enig, ut
dömde ersättning med följande motivering: »Flygningen måste med 
hänsyn till det starka bullret, då flygplanet på låg höjd fördes över 
rävfarmen, anses hava medfört sådan fara för skada av ifrågava
rande slag att kronan är ersättningsskyldig jämlikt lagen ang. skada 
i följd av luftfart.» Samma motivering har — mer eller mindre orda
grant -—■ begagnats vid avgörandet av senare mål rörande skador i 
följd av flygmotorbuller.9

Den nu anförda domsmotiveringen synes närmast böra uppfattas 
så, att med starkt buller förenad flygning på låg höjd anses kunna 
förorsaka valpkastning och liknande panikskador bland silverrävar 
på det sätt, som kräves enligt läran om adekvat kausalitet. Motsätt- 
ningsvis torde man icke anta adekvat kausalitet mellan flygning på 
större höjd med normalt motorbuller och samma skadeeffekt. HD 
synes alltså ha följt i stort sett samma linje som Reichsgericht.

9 NJA 1945 A 112 och 113 samt 1947 A 223 = FFÄ 1947 s. 342. I sistnämnda 
fall ansågs djuruppfödaren — med hänsyn till den uppfattning, som vid ifråga
varande tid rådde bland pälsdjursuppfödare, angående risken att såsom avelsdjur 
behålla en gång skrämda rävhonor •— ha haft fog för sin åtgärd att gallra ut och 
avpälsa vissa rävhonor, som genom överflygningarna skrämts till kastning eller bit- 
ning och tilldömdes därför ersättning även för denna förlust, jfr NJA 194S 
B 566 = FFR 194S s. 16S. Jfr med samtliga här anförda rättsfall NJA 1946 s. 758 
I och II, där kronan ålades strikt ansvar för panikskador i en rävfarm på grund av 
militärövningar, vari ingick bl. a. skjutning i farmens grannskap och störtdyk
ningar med flygplan i dess omedelbara närhet. Emedan flyganfallet endast ingick 
såsom ett led i de militära övningarna, tillämpades synbarligen icke luftfartsskade- 
lagen utan den i praxis fastslagna regeln om strikt ansvar för utpräglat farliga 
militärövningar (ovan s. 159). Se även NJA 1946 A 272 och 1948 B 566 = FFR 
1948 s. 168. Jfr ovan s. 290 f. Ang. genom sprängningsarbeten skrämda rävar, se 
NJA 1951 s. 55. Jfr i detta sammanhang det i FT 1951 s. 223 refererade ersätt- 
ningsbeslutet av KM:t (avelstjur skrämd genom överflygning på låg höjd).



KAP. V.

Trafikskadeans  varets subjekt.

Framställningen begränsas, här liksom i föregående kapitel, till de 
utöver culpaansvaret skärpta ansvarsreglerna. Från den närmast 
skadevållandes ansvar enligt den allmänna culparegeln bortses så
ledes, likaså från den strikt ansvariges regressmöjligheter gentemot 
den skadevållande.

A. Sjöfart.

Sjörättens strikta ansvarsregel känner blott ett ansvarssubjekt, 
nämligen redaren. Regeln är i detta avseende tydligen enkel till kon
struktionen och därför lättillämpad. Vissa svårigheter erbjuder det 
emellertid att bestämma, vem som skall anses såsom redare.

I. I främmande rätt utväljes subjektet för sjörättens strikta an
svar enligt ett flertal olika metoder. Detta förhållande må belysas 
genom några exempel, varigenom man erhåller den bakgrund, mot 
vilken det svenska redarbegreppet bör ses.

Engelsk rätt utgår från att »the employer» svarar för underly- 
dandes fel. Fartygets ägare présumeras vara »the employer», men 
denna presumtion kan brytas genom viss motbevisning. Om far
tyget är chartrat och den chartrande anställer och betalar befäl och 
besättning enligt charteravtalet eller ett avtal, som innebär ett över
lämnande av fartyget (»demise»), är »the employer» ej längre an
svarig. Om han däremot fortfarande kan anses ha fartyget i sin 
besittning, svarar han trots charteravtalet.1

1 Marsden s. 72 fif. Se ang. motsvarande regler i amerikansk rätt Robinson 
s. 594 fif., 901.
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1 fransk rätt intar fartygets ägare däremot en helt dominerande 
ställning såsom ansvarssubjekt. Enligt Code de commerce art. 216 
svarar nämligen ägaren för kaptenens culpa (däremot synes det icke 
vara fullt klart, om han ansvarar analogiskt eller enligt allmänna 
skadeståndsregler även för manskapets culpöst skadegörande hand
lingar). Stadgandet uppfattas så, att ägaren under alla omständig
heter är ansvarig, alltså även om fartyget uthyrts till och utrustats av 
annan person. Motivet härtill är framför allt en önskan att ge tredje 
man möjlighet att alltid säkerställa sig genom att vända sig mot 
(den i fartygsregistret antecknade) ägaren. Ibland anses dock den 
som utrustar fartyget i sådant fall ansvarig gentemot skadelidande 
tredje man vid sidan om ägaren.  Detta system innebär alltså å ena 
sidan, att man ibland kan få dubbla ansvarssubjekt, och å andra 
sidan, att ansvarssubjekt aldrig saknas.

2

2 Se t. ex. Lyon-Caen V nr 192, jfr Ripert nr 779 och Klæstad s. 22 5 f. — 
Ripert nr 773 anser ägaren svara även för besättningens culpa.

3 Jfr t. ex. Schaps s. 96, 175.
4 Se härom särskilt Schaps s. 178 f. samt Wüstendörfer s. 299 ff. och See- 

handelsrecht s. 114 ff. Härvid begagnas även starkt pressade resonemang. Om den

Av helt annan beskaffenhet är den tyska sjörättens ansvarssystem. 
I princip är det redaren, som svarar för sina underlydandes fel och 
försummelser, varvid såsom redare betecknas »der Eigentümer eines 
ihm zum Erwerbe durch die Seefahrt dienenden Schiffes» (HGB 
§ 484). Detta betyder, att när äganderätt och brukande icke äro 
förenade på samma hand, ej heller någon redare finnes.3 För att 
undgå denna egendomliga konsekvens av stadgandet har beträf
fande förhållandet till tredje man införts en bestämmelse angående 
s. k. »Ausrüster», vilka tillerkännas redaregenskap: »Wer ein ihm 
nicht gehöriges Schiff zum Erwerbe durch die Seefahrt für seine 
Rechnung verwendet und es entweder selbst führt oder die Führung 
einem Schiffer an vertraut, wird im Verhältnisse zu Dritten als der 
Reeder angesehen» (HGB § 510). Härigenom kommer man emel
lertid endast ett obetydligt stycke längre. Vad beträffar charter
avtalen blir effekten av »Ausrüster»-bestämmelsen tydligen den, att 
den chartrande betraktas som redare blott om han förbehållits rätt 
att tillsätta befälhavare. För att råda bot på dessa uppenbara miss
förhållanden föreslås i doktrinen bl. a. en så extensiv tolkning av 
redarbegreppet, att detta blir användbart vid åtminstone de vanliga 
typerna av time charter.4
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II. Genomgående för nu behandlade rättssystems metoder vid ut
väljande av ansvarigt subjekt är konflikten mellan ägarprincipen 
och brukarprincipen. Vad svensk rätt beträffar, förutsatte 1864 års 
sjölag, att redaren samtidigt var fartygets ägare. Om annan person 
lejde ett fartyg av dess ägare »för att det föra eller föra låta», skulle 
dock den som hyrde fartyget anses såsom redare och häfta för »de 
förbindelser, han i denna egenskap till tredje man ingår» (117 §). 
Det var dock omstritt, huruvida detta skulle anses gälla även för 
utomobligatoriska skadeståndsanspråk.* * * * 5 Osäkerheten angående lagens 
principiella inställning undanröjdes genom 1891 års sjölag 275 §, 
enligt vilken i fartyg och frakt privilegierade fordringar icke skulle 
lida någon inskränkning för det fall, att annan person än fartygets 
ägare vore dess redare. Fortfarande förutsattes dock redaren nor
malt vara fartygsägaren, men enligt uttalande i motiven ansåg man 
sig böra överlämna åt rättstillämpningen att avgöra, i vad mån 
bestämmelserna om redare skulle vinna tillämpning på personer, som 
för egen räkning driva sjöfart med annans fartyg. I samma utsträck
ning, som sådan tillämplighet antogs, avsåg man troligen att befria 
ägaren från hans redaransvar.6 I motsats till den nyssnämnda i 
fransk rätt ibland hävdade principen skulle man således aldrig få 
dubbla ansvarssubjekt.

chartrande t. ex. använder ägarens kapten, skulle denne fortfarande anses inta ställ
ning av ägarens besittningsbiträde; ägaren skulle då alltjämt vara »Besitzherr» och
därmed också redare. Se Wüstendörfer s. 299, 301 f. Dessa tolkningsmetoder ha 
ibland föranlett kritik, se redan Gütschow i HansRZ 1924 sp. 170 f.

“Jfr Hambro s. 8 8 och Dahlström s. 141.
° Bet. 1887 motiv s. 13, 19S. Jfr t. ex. NJA 1909 s. 544. — Vid fastställandet 

av vem som är ägare kan man ingalunda förlita sig på vederbörande anteckning i 
fartygsregistret, där sådan finnes; jfr Undén, Svensk sakrätt I (2. uppl. 1946)
s. 348.

’ Se t. ex. Klæstad s. 207, Platou I s. 90, Knoph s. 109 och R. Beckman
s. 43 (varmed den på s. 44 uppställda definitionen väl icke helt överensstämmer). 
Bentzon s. 42 f. begagnar däremot samma utgångspunkt som de svenska motiven.

En nästan enhällig nordisk sjörättsdoktrin har vid bestämmandet 
av redarbegreppet gått en i förhållande till det anförda motivutta
landet motsatt väg. Utgångspunkten har sålunda varit, att redaren 
enligt ordets språkliga och av de ledande sjörättssystemen antagna 
betydelse är den person, som i realiteten utrustar fartyget.7

I praxis har frågan om redarbegreppets utformning mera sällan 
ställts på sin spets.
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Av intresse är rättsfallet NJA 1903 s. 461. Ett fartyg hade tidsbefrak- 
tats, varvid befraktaren »disponerat över fartyget såsom sin egendom»; be
fälhavare och besättningsmän voro däremot anställda av fartygets ägare. 
Under lossningsarbete drabbades en av tidsbefraktaren anställd stuvare av 
skada därigenom, att befälet brustit i tillsyn över den vid fartygets loss
ning använda materielen. Fartygets ägare ansågs såsom redare och således 
ansvarig enligt sjölagen 8 §.

Annorlunda voro förhållandena i NJA 1923 s. 398. Enligt ett såsom 
tidscerteparti betecknat skriftligt avtal hade ägaren av ett fartyg uthyrt 
detsamma till tre personer för viss tid mot viss hyra per månad. I avtalet 
bestämdes bl. a., att de chartrande skulle hålla fartyget i sjövärdigt skick, 
betala »dess assurans», befälets och manskapets kost samt månadspengar och 
»alla avgifter och kostnader av vad namn och beskaffenhet de vara månde», 
ävensom att fartygets ägare till de chartrande skulle överlämna alla skepps- 
papper, dokument och nycklar, som tillhörde fartyget, samt till kommers
kollegium inlämna fullmakt för de chartrande att påmönstra av dem utsedd 
befälhavare. Genom vållande av denne grundstötte fartyget. Under försök 
att i livbåt uppnå land omkommo några passagerare och besättningsmän. 
Deras dödsbodelägare yrkade bl. a. skadestånd av fartygets ägare. Samtliga 
instanser funno emellertid, att fartygets ägare icke kunde anses vara dess 
redare och således ej heller ansvarig för befälhavarens fel och försummelse 
i tjänsten. Däremot betraktades de chartrande såsom fartygets redare.

Med ledning av motivuttalandet och de anförda rättsfallen torde 
man kunna fastslå, att svensk rätt icke är benägen att lösa frågan, 
vem som skall anses såsom redare, genom en generell formel av typen: 
redaren är utrustaren eller den som intar förmansställning i förhål
lande till befälhavaren.8 En sådan metod är också i själva verket 
praktiskt omöjlig att genomföra konsekvent av den anledningen, 
att charteravtalen innefatta en mängd olika mellanformer mellan 
ren tids- och resebefraktning samt skeppslega, varvid de moment, 
som tillsammans bilda förmansställning eller ställning som utrustare, 
fördelas mellan ägaren och den chartrande. Vanligt är sålunda, att 
löner, försäkring och fartygsunderhåll betalas av ägaren under det 
att den chartrande står för bränslekostnader, kanal-, lots- och dock
avgifter, proviant m. m. (se t. ex. Baltime 1939 klausulerna 3 och 4).

8 Utrustarsynpunkten lägger bl. a. Knoph, a. st., till grund för sin argumen
tering, medan förmansställningen upphöjes till utslagsgivande kriterium av t. ex. 
M0i.ler s. 212 f. Schmidt s. 120 synes anse, att ägaren bär kollisionsansvar vid 
tidsbefraktning (men ej vid skeppslega). — Däremot synas de båda rättsfallen väl 
låta sig förenas med principen, att redaren är den som anställt befälhavaren. Med 
hänsyn till motiven och bristen på ett större antal domstolsavgöranden torde man 
dock icke våga hävda, att svensk rätt bundit sig för nämnda princip.

20 — 516884 K. Grönfors
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En nödvändig följd av detta förhållande synes vara, att såsom 
redare anses den, på vilken enligt en helhetsbedömning av omstän
digheterna i det konkreta fallet den övervägande delen av de typiska 
redarfunktionerna vilar. Ett sådant tillvägagångssätt är också det 
enda, som står i full överensstämmelse med motiv och praxis. Då 
icke samma delar av redarfunktionerna ha en med hänsyn till varje 
särskilt regelkomplex utslagsgivande betydelse, blir redarbegreppet 
därvid icke enhetligt utan kan växla allt efter den kategori regler, i 
samband varmed begreppet användes. Vid tillämpning av samman- 
stötningsreglerna torde erläggandet av försäkringspremierna vara ett 
tolkningsdatum av betydande vikt.

Om den ena parten gentemot den andra förbundit sig att betala, 
vad han kan komma att ådömas såsom skadestånd i följd av fartygs- 
kollision, har en sådan utfästelse naturligtvis giltighet mellan par
terna enligt avtalsrättsliga regler. Däremot kan den icke avgöra 
frågan, vem av dessa som i förhållande till tredje man skall anses 
såsom redare och följaktligen stå redaransvar.9

Slutligen må anmärkas, att nu behandlade tolkningsproblem för 
den skadelidande förlorar åtskilligt av sitt praktiska intresse genom 
reglerna om sjöpanträtt, vilka erbjuda honom viss säkerhet för hans 
ersättningskrav. På sin spets ställes emellertid problemet, om pant
rätten preskriberats men däremot ej skadeståndskravet (jfr sjölagen 
283 § 2 och 284 § 2).

B. Järnvägsdrift.

Det centrala ansvarssubjektet i järnvägsskadelagens regelsystem 
är järnvägens innehavare (I). I vissa situationer ansvarar därjämte 
järnvägens ägare (II). Slutligen gälla särskilda regler beträffande 
skada, som uppkommer på s. k. gemensamt järnvägsområde (III).

I. Järnvägsskadelagen upptar icke någon definition av begreppet 
järnvägens innehavare.* * 1 Ej heller motiven ge klar ledning på denna

° Se för ett exempel på en utfästelse av antytt slag NJA 1929 A 228.
Annorlunda däremot plankorsningskungörelsen 193 3 (ovan s. 218), enligt vars

1 § med innehavare förstås, vad beträffar av staten innehavda järnvägar, veder
börande distriktschef.
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punkt; det framgår därav blott indirekt, att innehavaren skall ha 
med järnvägens drift att skaffa.2

2 Se särskilt NJA II 18 86 nr 4 s. 9.
8 Se särskilt framställningen hos Friese s. 47 ff. Finger s. 12 och Böhmer 

s. 3 5 synas lägga huvudvikten vid kriteriet »Verfügungsgewalt», medan Fritsch 
s. 276 särskilt framhåller det ekonomiska risktagandet. Den schweiziska järnvägs- 
skadelagens begrepp »Inhaber» ges ungefär samma innehåll som det tyska »Be
triebsunternehmer», se Oftinger II s. 661 f.

4 Herslow s. 8 i. f. Jfr Winroth s. 181 f. och Karlgren s. 96 i. f.

Förebilden till lagens angivande av ansvarssubjekt torde ha varit 
den tyska Reichshaftpflichtgesetz 1 §, enligt vilken den ansvarige 
är »der Betriebsunternehmer». Vid tolkningen av detta uttryck har 
tysk praxis uppställt två grundläggande krav, nämligen dels att 
vederbörande skall ombesörja driften för egen räkning och alltså 
stå den ekonomiska risken och dels att han även skall ha självstän
dig bestämmanderätt över järnvägen. Dessa två kriterier ha dock 
på senare tid uppluckrats något till förmån för en friare bedömning 
med hänsyn till de olikartade former av driftavtal, som numera 
förekomma.3 I tydlig överensstämmelse med den tyska metoden ut
talar Herslow: »Innehavare av järnvägen är den, som besitter 
järnvägen i eget namn och för egen räkning och således är berät
tigad både att nyttja järnvägen självständigt och att åtnjuta in
komsterna av driften.»4

I svensk praxis har frågan om tolkningen av begreppet inneha
vare någon gång kommit upp till bedömande.

NJA 1894 s. 417 angår spörsmålet, huruvida entreprenören för ett järn
vägsbygge skulle anses vara järnvägens innehavare. Svaret blev nekande, 
varvid man synes ha ansett utslagsgivande, att entreprenören enligt entre
prenadkontraktet hade att följa de föreskrifter, som järnvägsbolagets över
ingenjör eller dennes ombud kunde komma att lämna. Bolaget utövade alltså 
den högsta bestämmanderätten och kunde därmed också disponera över 
järnvägen. Resultatet torde överensstämma med av Herslow (s. 9) före
slagen tolkning, enligt vilken entreprenadavtalets innehåll borde anses av
görande.

Av intresse är även fallet NJA 1949 s. 544 rörande ett Lunds stad till
hörigt och av staden underhållet s. k. industrispår, på vilket Statens järn
vägar enligt avtal utförde vissa växlingsuppdrag mot viss växlingsavgift. 
RR fastslog, att SJ varken genom växlingsuppdraget eller genom avtals
bestämmelserna kunde anses ha erhållit sådan rätt att nyttja järnvägsan
läggningen, att SJ kunde anses vara innehavare därav. Till samma uppfatt
ning anslöto sig HovR och HD.
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I båda dessa rättsfall har tydligen bestämmanderätten över järn
vägen och dess drift tillmätts avgörande betydelse. Vidare framgår, 
att vederbörande upplåtelseavtal lagts till grund för domstolarnas 
avgörande. Med hänsyn till de olikartade avtalstyper, som här kunna 
komma i fråga, torde det på samma sätt som i tysk rättstillämpning 
föreligga ett behov att ej binda avgörandet uteslutande vid ett eller 
ett par kriterier utan hålla möjligheterna öppna för en friare be
dömning.5 *

5 Ang. innebörden av begreppet innehavare i det numera tämligen opraktiska
fall, att utmätning av enskild järnväg företas enligt KF 15 oktober 1880, se Hers- 
low s. 9—11.

° NJA II 1886 nr 4 s. 25 f., Herslow s. 48.
1 Se ovan s. 191, 20l f.

II. Om ägaren och innehavaren av järnvägen är en och samma 
person, uppstå inga komplikationer utöver bestämmandet av vem 
som är innehavare. Förhållandet blir ett annat, i den mån järnvägens 
ägare överlåter nyttjanderätten till järnvägen på en annan person 
under sådana omständigheter, att den sistnämnde är att anse såsom 
innehavare. Enligt järnvägsskadelagen 9 § är då — förutom inne
havaren — även ägaren ansvarig för skada, som uppkommer genom 
hans järnvägs drift, dock med den viktiga inskränkningen, att 
han ej svarar »med annan sin egendom än järnvägen och vad där
till hör». I syfte att bereda den skadelidande möjlighet att under 
alla omständigheter hålla sig till järnvägens tillgångar  har man 
alltså konstituerat ett typiskt sakansvar och därmed befriat ägaren 
från obegränsat personligt ansvar. Det särskilda ägaransvaret är yt
terligare försvagat därigenom, att ägaren tillerkänts full regressrätt 
gentemot innehavaren, vilken sålunda i sista hand ensam skall bära 
det skärpta ansvaret. Järnvägsskadelagens ansvarssystem, som for
mellt arbetar med dubbla ansvarssubjekt, torde alltså i själva verket 
vara ganska nära besläktat med sjörättens enkla ansvarssystem.

8

III. En ledande princip i järnvägsskadelagen är, att järnvägens 
innehavare ansvarar för de skadeutlösande händelser, som inträffa 
inom den honom tillhöriga järnvägens område.  Ett utslag av denna 
princip är stadgandet i 7 §, enligt vilket innehavare, som låter järn
vägens drift i större eller mindre omfattning besörjas av i järnvä
gens tjänst icke anställda personer, svarar för dessa såsom om de

7



309

tillhörde järnvägens förvaltning eller betjäning. Härmed åsyftas ej 
blott användande av tillfälliga arbetare utan även de fall, där driften 
av en järnväg helt eller delvis ombesörjes av en annan järnvägs per
sonal (jfr det nyss anförda rättsfallet NJA 1949 s. 544 rörande in
dustrispår i Lund).

Grundtanken bakom denna regel är, att innehavaren »ensam dis
ponerar över sin järnvägs område och följaktligen äger att därinom 
ensam anordna alla för trafiken nödiga åtgärder».8 I överensstäm
melse härmed har man ansett sig böra uppställa modifierande regler 
för områden, som gemensamt begagnas av två eller flera järnvägar, 
s. k. gemensamma järnvägsområden (jfr skadesituationen i NJA 1918 
s. 369'). Dessa modifierande regler, vilka återfinnas i järnvägsskade- 
lagen 8 §, tillämpas dock ej så långt, som den nämnda grundtanken 
kunde synas ha bort föranleda, utan blott i det fall, att skadan upp
kommit inom det gemensamma järnvägsområdet. Skulle däremot 
skada ha uppkommit utanför detsamma men på grund av en skade- 
utlösande händelse inom området, torde gälla principen, att ansvaret 
drabbar den järnväg, vars drift närmast kan anses ha orsakat den 
skadeutlösande händelsen.9 — Vidare ha undantagits skador på an
ställda.

De modifierande reglerna äro två. Den ena regeln angår skador 
enligt järnvägsskadelagen 2 och 6 §§ (person- och sakskador enligt 
den allmänna ansvarsregeln jämte skador på kreatur och renar). 
Ansvarig för sådana är innehavaren av den järnväg, vid vilken den 
skadevållande är anställd, oavsett om han vid tillfället företagit den 
culpösa handlingen i och för en annan järnvägs drift.* 1 Är det fråga 
om flera vållande personer, vilka äro anställda vid olika järnvägar, 
svara järnvägarna solidariskt gentemot den skadelidande med regress
rätt mot varandra i förhållande till »den större eller mindre skuld, 
som prövas ligga varderas förvaltning eller betjäning till last».2

8 NJA II 1886 nr 4 s. 21.
9 WlNROTH S. 172 f.

1 Motsatt ståndpunkt intar bl. a. schweizisk rätt, se Oftinger II s. 662 f.
2 Lagförslaget upptog däremot en rättstekniskt betydligt mera lättillämpad regel 

om hälftendelning, vilken dock utgick på grund av remissanmärkning. Se NJA II 
1886 nr 4 s. 24 f.

Beträffande gnistskador enligt järnvägsskadelagen 5 § har upp
ställts en annan regel, nämligen att innehavaren av den järnväg, 
från vars fordon elden kommit lös, är ansvarig. Även här är spörs-
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målet, vid vilken järnvägs drift skadan uppkommit, utan betydelse. 
Angående det fall, att fordonet icke äges av någon av ifrågavarande 
järnvägar, uttalar sig lagen däremot icke.3

3 Winroth s. 173 föreslår, att begagnandet därvid alltid skall vara avgörande. 
Härför talar också lagstiftarens strävan att ge den skadelidande möjlighet att alltid 
hålla sig till någon järnvägs tillgångar. För att tillgodose denna strävan behöver 
dock begagnandet endast tillgripas, om fordonet äges av annan än järnväg (t. ex. 
särskilt restaurangvagnsföretag). Om däremot annan järnväg än någon av dem, för 
vilka området är gemensamt, äger fordonet, förefaller det ligga närmast till hands 
att i enlighet med lagtexten anse ägaren — dvs. innehavaren av den järnväg, som 
äger fordonet — ansvarig.

4 Jfr Alexanderson i NJSt 1926 s. 42.
5 Jfr Rominstitutet XVII: 1 s. 16 och XVII: 31 s. 34 f.

C. Biltrafik.

Bilskadelagens dubbla ansvarssystem, ägaransvar och föraransvar, 
uppbäres av ansvarssubjekten ägare (I) och förare (II). Dessa båda 
kunna karakteriseras såsom de centrala ansvarssubjekten på före
varande område. Härtill kommer ansvaret för brukare (III), vilket 
under vissa omständigheter kompletterar eller helt träder i stället 
för ägaransvaret.

I. Grundläggande för bilskadelagstiftningen är ansvaret för bilens 
ägare. Lagstiftaren torde därvid ha tagit fasta på hans egenskap 
icke så mycket av arbetsgivare eller överordnad som av förfogare 
över trafikmedlet.4

I främmande rätt kan man, grovt taget, urskilja två system för 
urval av ansvarssubjekt vid bilskador. Det ena anknyter ansvaret 
till bilens »formelle» ägare, alltså den som har rättstitel till bilen, 
medan det andra inriktar sig på den »reelle» ägaren, dvs. den som 
faktiskt utövar de för en ägare typiska funktionerna och sålunda 
använder bilen såsom vore han ägare.5 Sistnämnda metod kan natur
ligtvis drivas mer eller mindre långt. Exempel på en konsekvent an
vändning av densamma erbjuda den tyska och den schweiziska bil- 
skadelagen, vari den ansvarige betecknas såsom bilens »Halter». 
Detta begrepp bestämmes därvid på ett sätt, som nära ansluter sig 
till bestämningen av begreppet »Betriebsunternehmer» (»Inhaber») 
i järnvägsskadelagstiftningen och anges sålunda åsyfta den, som an-
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vänder bilen för egen räkning (står den ekonomiska risken) och har 
en självständig bestämmanderätt över bilen.8 Man kan emellertid 
nöja sig med att använda motsvarande synpunkter blott inom ramen 
för en tolkning av ägarbegreppet.

(Svensk praxis kan i stort sett sägas ha hållit fast vid metoden att 
knyta ansvaret till ett »formellt» ägarbegrepp. Sålunda har vid ännu 
icke fullgjort avbetalningsköp med ägarförbehåll säljaren ansetts 

ansvarig enligt bilskadelagen (NJA 1918 s. 193 I och II, 1933 s. 483 
och 1934 s. 217). Likaså har tillverkare av bil (stridsvagn), som 
under provkörning för kronans räkning och med av kronan anlitad 
egen förare orsakat skada, ansetts svara såsom ägare med motive
ring, att vagnen enligt vad utredningen visat vid olyckstillfället 
ägdes av tillverkaren (NJA 1946 s. 209).

Men icke desto mindre gör sig spänningen mellan de båda nyss 
antydda systemen för subjektsurval tydligt gällande även i svensk 
rätt. I lagstiftningen möter metoden att gå på den »reelle» ägaren i 
trafikförsäkringslagen 1 § andra st. Där stadgas nämligen, att den, 
som innehar motorfordon på grund av avbetalningsköp, är försäk- 
ringspliktig, även om äganderätten till bilen ännu ej övergått på 
honom.6 7 Genom rättsfallet NJA 1933 s. 369 har tillämpningsområ
det för detta lagrum ytterligare vidgats. En bil hade sålts på auk
tion genom kreditköp med ägarförbehåll (ej avbetalningsköp). In
nan köpeskillingen erlagts, orsakade köparen genom ovarsam kör- 
ning annans död, varvid han ännu icke hade tecknat för honom gäl
lande trafikförsäkring på bilen (som däremot var trafikförsäkrad 
för säljaren). Jämlikt grunderna för lagrummet ansågs försäkrings
plikt ha ålegat köparen, varför Trafikförsäkringsföreningen enligt 
trafikförsäkringslagen 21 § blev ansvarig gentemot den skadeli
dande. Tendensen att fästa avseende vid det »reella» ägarförhål-

6 Se t. ex. Isaac s. 156 och Oftinger II s. 812. Jfr ovan s. 307.
Jfr KProp 1928 nr 201 s. 39: »Köparen har emellertid dispositionsrätten över 

fordonet, och att han i själva verket anser sig såsom dess ägare framgår därav, att 
fordonet regelmässigt registreras på köparen.» I överensstämmelse härmed har i en 
otryckt, till justitieministern den 3 0 november 19 50 avlämnad Promemoria angå
ende avbetalningssäljares ställning enligt bilansvarighetslagen föreslagits följande 
tillägg till lagens 1 §: »Vad i denna lag sägs om ägare av automobil skall beträf
fande automobil, som sålts genom avbetalningsköp eller annat köp med ägande
rättsförbehåll, hava avseende å köparen, ändå att äganderätten icke övergått å ho
nom.» —■ Se i detta sammanhang ang. avbetalningsköp och trafikförsäkring SOU 
1950: 42 s. 40.
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landet har även tagit sig uttryck på annat sätt. Sålunda ansågs i hov
rättsfallet FFR 1941 s. 240 bilägare jämlikt grunderna för bilskade- 
lagen 6 § icke bära ansvar för skada, som inträffat med hans bil 
under det denna enligt lagen 31 mars 193 8 om förfoganderätt för 
luftskyddets behov varit tagen i anspråk av vederbörande myndig
het med nyttjanderätt. För att undgå ett »orimligt» resultat har man 
alltså i detta fall betraktat kronan såsom likställd med den, som 
utan lov brukat annans bil, och i konsekvens därmed befriat ägaren 
från ansvar. På denna omväg har man tydligen nått samma resultat, 
som om man uppfattat kronan såsom »faktisk» ägare av den rekvi
rerade bilen. Tillvägagångssättet belyser de svenska domstolarnas 
starka strävan att åtminstone till det yttre hålla fast vid anknyt
ningen till ett »formellt» ägarbegrepp.

I den händelse flera personer tillsammans äro ägare till en skade- 
görande bil (samäganderätt), torde de bli solidariskt ansvariga (jfr 
NJA 1940 B 971 = FFR 1940 s. 252). Om en juridisk person äger 
bilen, svarar givetvis den juridiska personen, medan »delägarna» äro 
fria från personligt ansvar. Beträffande av handelsbolag ägd bil har 
dock invändning av delägare (mot vilken personlig talan riktades), 
att han ej vore bilens ägare, lämnats utan avseende med hänsyn till 
att han dock vore delägare i bolaget och alltså svarade för dess för
bindelser såsom för egen skuld (NJA 1945 A 109).

Vid ägarens död övergår ägaransvaret på dödsboet, vilket alltså 
kan bli ansvarigt för skada av bil, som tillhör detsamma, intill dess 
boet skiftats. Boutredningslagens konstruktion av dödsbo såsom sär
skilt rättssubjekt har således haft den konsekvensen, att dödsbo an
ses kunna inta ägarställning.8

II. Jämte ägaren är bilens förare centralt ansvarssubjekt. Enligt 
bilskadelagen 2 § tredje st. är föraren ersättningspliktig lika med 
ägaren för presumerat vållande. Ägarens och förarens ansvar torde 
härvid stå i sådant avhängighetsförhållande till varandra, att ägaren 
ej kan åläggas högre ansvar för förarens vållande än föraren själv 
skulle kunna åläggas för sitt vållande eller — vilket dock synes mera 
tveksamt ■—■ som verkligen ålagts föraren genom tidigare dom (jfr 
RR:s dom i SvJT 1925 Rf s. 39). Emellertid har förare i visst fall 
»med hänsyn till vad som upplysts om hans tillgångar och till om-

Jfr Malmström, Successionsrättsliga studier (193 8) s. 156.
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ständigheterna i övrigt» ålagts ett i förhållande till det ägaren ådömda 
ansvaret mindre ersättningsbelopp, varvid nedsättningen grundats på' 
bilskadelagen 8 § och strafflagen 6 kap. 4 § (NJA 1929 s. 303). 
När både ägare och förare äro ersättningsskyldiga enligt bilskade- 
lagens regler om presumtionsansvar, skola de dock regelmässigt en
ligt 3 § sig emellan ta del i ersättningens gäldande med hälften var
dera.9 På grund av denna summariska hälftendelning av ansvaret 
kan bilskadelagens ansvarssystem med fog karakteriseras såsom dub
belt.* 1

” Ang. visst fall av sådan regresstalan i bilmål, se ur praxis NJA 193 0 s. 449; 
se i detta sammanhang även NJA 1943 s. 221 (ovan s. 240).

1 En annan sak är, att den presumtionsansvarige ägaren enligt bilskadelagen 11 § 
har full regressrätt gentemot bevisat culpös förare.

2 Se ovan s. 23 0 f.
s Ovan s. 23 3 ff.

Att fastställa vem som är förare vållar regelmässigt inga svårig
heter. Såsom förare anses naturligen den, som faktiskt framfört 
bilen vid olyckstillfället. I vissa situationer kan man dock tveka, 
om en person skall anses uppfylla häri liggande krav.

Vad förarbegreppet enligt rattfyllerilagstiftningen beträffar är det 
klart, att man ingalunda fordrar avsikt att köra bilen. Det räcker, 
att vederbörande företagit åtgärder, vilka varit ägnade att sätta mo
torn i gång, och att bilen därigenom även kommit i rörelse, låt vara 
en tämligen obetydlig sådan. Vidare är det tydligt, att man kan 
anses såsom förare av en bil, som är i rörelse utan hjälp av motor
kraft, varvid man ingalunda behöver sitta på förarens plats utan 
kan styra bilen gående bredvid.2

Motsvarande principer måste antas gälla beträffande bilskadela
gens förarbegrepp. Ett exempel utgör målet NJA 1949 s. 193, i 
vilket en reparatör, som saknat avsikt att köra, ändock ansågs som 
förare med motivering, att av honom med startanordningarna vid
tagna åtgärder varit ägnade att sätta bilens motor i gång och jämväl 
föranlett, att bilen av egen kraft kommit i rörelse. Vidare framgår 
av den omfattande rättsfallsserien angående tolkningen av rekvisitet 
i följd av trafik, att man är förare även av stillastående bil, så länge 
denna ännu anses befinna sig i trafik och man handlar inom ramen 
för sina funktioner såsom förare (start, öppnande av bildörr, på
fyllning av bränsle etc.).3 Här har alltså trafikbegreppets utvidg-
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ning utöver rattfyllerilagstiftningens begrepp »förande» resulterat 
i en motsvarande utvidgning av förarbegreppet i bilskadelagen.

Begreppet förare tolkas extensivt i ytterligare ett avseende. I och 
med busstrafikens utveckling ha vissa nya funktionärer tillkommit, 
vilka icke voro förutsedda vid bilskadelagens tillkomst, t. ex. kon
duktör och bussvärdinna. I den mån åt sådana personer anförtros 
vissa med fordonets framförande typiskt sammanhängande funktio
ner, främst avgivande av klarsignal, äro dessa personer att likställa 
med föraren, varför ägaren ansvarar även för deras vårdslöshet (NJA 
1933 s. 480 och A 219).

Vissa svårigheter ha uppkommit i fråga om övningskörningar, 
dvs. körningar i instruktionssyfte med lärare och elev. Huruvida 
övningskörning skall anses föreligga eller ej måste avgöras med led
ning av omständigheterna i det särskilda fallet (jfr ur praxis NJA 
193 8 s. 340 och 1939 B 373).

Frågan vem som skall anses vara förare vid övningskörning har i 
vägtrafiklagstiftningen lösts genom uttryckligt lagbud. I 1936 års 
motorfordonsförordning 18 § 1 mom. stadgades sålunda, att person 
utan körkort, som företar övningskörning, skall åtföljas av kör- 
kortsinnehavare, som besitter längre tids vana och skicklighet, varvid 
den sistnämnde under körningen skall anses såsom förare. Genom 
lagändring utsträcktes denna regel till att gälla även person, som 
visserligen innehar körkort men ändå företar övningskörning med 
lärare vid körskola för att uppöva sin körskicklighet. Motsvarande 
regler återfinnas i vägtrafikförordningen 30 §.4

4 Jfr KProp 1951 nr 30 s. 175. — Ang. äldre rätt, se SvJT 1928 Rf s. 47 I 
och 11.

5 Jfr Bennich s. 36 ävensom underrättsavgörandet TR 1931 nr 42. Om i bil 
utan dubbelkommando en person håller i ratten och en annan sköter fotkontrol
lerna, torde båda vara att betrakta såsom förare i bilskadelagens mening, jfr NJA 
1933 s. 306.

Det skadeståndsrättsliga förarbegreppet synes emellertid följa en 
annan linje. I stort sett torde kunna sägas, att eleven ansvarar civil- 
rättsligt såsom förare enligt bilskadelagen 2 § tredje st. antingen 
ensam eller också tillsammans med läraren. Vilken av dessa båda 
möjligheter, som skall begagnas, torde bero på omständigheterna i 
det konkreta fallet, varvid vikt synes böra läggas på bl. a. veder- 
börandes faktiska möjligheter att inverka på vagnens framförande 
(t. ex. förekomsten av dubbelkommando eller ej).5 Om eleven kört
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bevisat culpöst, blir han givetvis ersättningsskyldig enligt den all
männa culparegeln (så t. ex. SvJT 1936 Rf s. 43). Eleven blir då 
även ersättningsskyldig gentemot bilägaren för på bilen uppkomna 
skador, om det ej kan anses ha legat i avtalets natur eller eljest ha 
varit mellan parterna förutsatt, att bilägaren skulle bära ansvar för 
av eleven culpöst orsakade skador på bilen (NJA 1940 s. 719). I 
detta sammanhang må även anmärkas, att läraren icke torde svara 
för elevens culpa men däremot för sin egen vårdslöshet vid övervak
ningen av elevens körning (jfr RR:s dom i NJA 1929 s. 430).G

III. Under vissa förutsättningar inträder slutligen ansvar för bi
lens brukare. Karakteristiskt för detta ansvar är dess sammankopp
ling med ägaransvaret därigenom, att det kompletterar eller helt 
träder i stället för ägarens ansvar. Brukaransvar förekommer i två 
grundformer, nämligen vid upplåtelse av nyttjanderätt (1) och vid 
brukande utan lov (2).

1. Upplåtelse av nyttjanderätt. Om någon innehar och brukar 
annans bil med nyttjanderätt, varvid antingen i upplåtelsen ingick 
befogenhet att anställa förare eller också brukaren utan sådan be
fogenhet ändock anlitat annan förare än den av ägaren anställde, 
svarar brukaren lika med ägaren gentemot tredje man; ägaren har 
dock tillerkänts full regressrätt gentemot brukaren (bilskadelagen 
7 §). Denna form av brukaransvar har praktisk betydelse särskilt 
vid avbetalningsköp med ägarförbehåll, då säljaren svarar som ägare7 
och köparen såsom brukare till dess »äganderätten gått över» (se 
särskilt NJA 1918 s. 393 II, 1933 s. 483 och 1934 s. 217). Under 
det att ägaren därvid så gott som aldrig förbehåller sig rätt att utse 
förare, är läget vanligen det motsatta vid uthyrning av bilar.8 Båda 
fallen täckas av lagrummets formulering. Däremot är bilskadelagen 
tydligen icke tillämplig på brukare i det fall, att denne enbart anlitat

° Körlärarens ansvar gentemot bilskolan (bilens ägare) regleras vanligen i an
ställningsavtalet. Enligt protokollsanteckning i avtal den 28 maj 1951 mellan 
Stockholms stads och läns auktoriserade bilskolors förening, å ena, samt Handels- 
tjänstemannaförbundet, å andra sidan, avseende anställningsvillkor för billärare, är 
sådan lärare ej betalningsskyldig för vid övningskörning uppkommen skada, »så
vida det ej kan visas, att det från hans sida förelegat grov vårdslöshet, vid domstol 
styrkt vållande eller ock grov försummelse i övrigt».

’ Se ovan s. 311.
8 Jfr Bennich s. 46.
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av ägaren anställd förare. Brukaren svarar då endast för egen be
visad culpa enligt den allmänna culparegeln.9

2. Olovligt brukande. Om någon utan lov brukar annans bil, 
ansvarar brukaren i stället för ägaren gentemot tredje man (bil- 
skadelagen 6 §). I denna del upphäver brukaransvaret alltså helt 
ägarens ansvar, varför det olovliga brukandet regelmässigt blir ak
tuellt genom att det av ägaren åberopas såsom befrielsegrund.

Den egentliga svårigheten vid tillämpningen av denna regel har 
visat sig ligga i avgränsningen av de förfaranden, vilka skola anses 
innebära olovligt brukande. Genom en serie domstolsavgöranden ha 
gränserna närmare preciserats.

Klart är, att ett olovligt besittningstagande ingalunda behöver 
föregå det olovliga brukandet. Å andra sidan täcker lagrummet 
även sådana förfaranden. I överensstämmelse härmed betraktas en 
okänd person, som tagit sig för att köra en parkerad bil, såsom olov
lig brukare (SvJT 1944 Rf s. 31). En egendomlig utvidgning av det 
olovliga besittningstagandet till även i vanlig mening »lovligt» så
dant har skett i hovrättsfallet FFR 1941 s. 240, där kronan lik
ställdes med olovlig brukare i fråga om en tvångsrekvirerad bil. 
Med denna starkt pressade tolkning av 6 § avsågs tydligen att undgå 
det resultat, som en strikt tillämpning av det »formella» ägarbe- 
greppet eljest skulle ha lett till.* 1

° Jfr a. st. ävensom Karlgren s. 103.
1 Se ovan s. 311 f.
2 Ang. en liknande gränsdragningsmetod för det straffrättsliga brukaransvaret,

Normalfallet av olovligt brukande är det, där brukaren i strid 
mot ägarens uttryckliga och konkret avfattade förbud använder 
bilen (se t. ex. NJA 1929 s. 333 och 1934 s. 397 ävensom SvJT 1929 
Rf s. 73). Härmed likställer praxis den situationen, att ägaren givit 
klara och konkret avfattade instruktioner angående räckvidden av 
brukarens befogenhet att använda bilen utan att kombinera dessa 
med uttryckligt förbud med avseende på övrig användning (NJA 
1927 s. 443). Däremot godtas icke generellt avfattade och obe
stämda förbud mot brukande. Sålunda har framförande av lastbil 
för personbefordran mot avgift utan tillstånd icke ansetts som olov
ligt brukande, ehuru köparen av lastbilen i avbetalningskontraktet 
förbundit sig att ej bruka bilen på något sätt, som strede mot lag 
eller mot de vid varje tid och å varje plats gällande föreskrifter eller 
reglementen (NJA 1934 s. 217).2
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Då ägaren, trots kännedom om att av honom meddelat förbud 
icke efterföljes, underlåter att vidta åtgärder för att förhindra över
trädelser, kan hans uppträdande tolkas som ett tyst godkännande 
och brukande utan lov alltså anses icke föreligga (NJA 1932 B 58). 
Varje passivitet från ägarens sida torde emellertid icke kunna till
läggas denna betydelse. Vilka krav, som skola ställas på passivite
tens inriktning och styrka, kan emellertid i brist på rättsfallsmaterial 
icke anges närmare. Av intresse är särskilt målet NJA 1935 s. 181, 
vari anfördes, att ett bolags chaufförer brukade färdas med dem 
tilldelade lastbilar till sina resp, hem för att äta middag och att 
bolaget hade »sett genom fingrarna» härmed. Förfarandet ansågs 
av HD:s majoritet dock vara hänförligt till olovligt brukande; bo
lagets passivitet tolkades alltså icke såsom tyst samtycke (2 diss. 
JustR). Det synes ovisst, vilka omständigheter som härvid ansetts 
utslagsgivande.

Av rättspraxis framgår, att på intet sätt varje mera obetydlig av
vikelse från givna instruktioner eller meddelat förbud är tillräcklig 
för att kvalificera förfarandet som olovligt brukande (se SvJT 
1926 Rf s. 67 I och II).* * 3 Vidare är det tydligt, att bevisbördan för 
att brukandet varit olovligt anses åvila den, som gör gällande olov
ligt brukande (se t. ex. NJA 1925 A 584 och SvJT 1929 Rf s. 15).

se Thornstedt s. 153 f. Såsom framhålles a. st. not 18 finnas dock skäl att företa 
bedömningen av olovligt brukande efter skilda synpunkter, allteftersom det gäller
att ådöma straff för en ordningsförseelse eller utdöma ersättning för en trafikskada.

3 Jfr NJA 194-3 s. 144 (ang. olovligt brukande enligt KF 22 juni 1939 med 
vissa bestämmelser rörande skadeståndsskyldigheten för förare av motorfordon, mo
torredskap och traktortåg, som tillhöra eller nyttjas av staten). Av domsformule- 
ringen framgår, att avgörandet icke bör tilläggas betydelse utanför nämnda förord
nings tillämpningsområde. Jfr även Isaac s. 177—80. ■— Ang. innebörden av 
rekvisitet olovligt brukande enligt motsvarande KF 3 maj 1946, se FFR 1949 s. 284.

1 Jfr ovan s. 96.

D. Luftfart.

Luftfartsskadelagens subjektsregler utgöra en efterbildning av bil- 
skadelagens motsvarande regler. Ansvariga äro sålunda luftfartygets 
ägare (I) och brukare (II). Däremot föreligger en viktig avvikelse 
från bilskadelagens ansvarssystem såtillvida, som man avstått från 
att statuera ett skärpt ansvar för luftfartygets förare.4 Denne svarar,



318

i likhet med besättningsmedlemmar i övrigt, blott enligt den all
männa culparegeln.

I. Det centrala ansvarssubjektet är sålunda luftfartygets ägare 
(luftfartsskadelagen 1 §). Vid tolkningen av detta begrepp torde 
man närmast söka ledning i den »formella» ägaruppfattningen i 
anslutning till praxis på bilskadelagens område. Den svenska rättens 
metod för subjektsurval skiljer sig tydligen starkt från Romkon
ventionens och de ledande utländska lufträttsliga systemens.  Trots 
att denna skiljaktighet i och för sig borde motverkas genom ett 
närmande till främmande rätt, synes man på grund av bunden
heten vid bilskadelagens ansvarssystem knappast ha några möjlig
heter att inom ramen för en lagtolkning bättre anpassa subjekts- 
reglerna efter det internationellt sett övervägande systemet att an
knyta till den »reelle» ägaren.

5

II. Till ägaransvaret ansluter sig ett ansvar för luftfartygets bru
kare (luftfartsskadelagen 3 och 4 §§), vilket kompletterar eller 
helt träder i stället för ägaransvaret på samma sätt som enligt bil- 
skadelagen. Här kan alltså hänvisas till vad nyss sagts i detta ämne. 
Emellertid bör framhållas, att charteravtal i lufträtten ofta äro av 
den typ, att flygplanets ägare även ställer besättning till förfogande, 
då ju brukaransvar icke inträder.  Brukaransvar torde därför även 
relativt sett förekomma mera sällan än på bilskadelagens område.

6

5 Enligt Romkonventionen svarar »1’exploitant de 1’aéronef», dvs. »toute per
sonne qui en a la disposition et qui en fait usage pour son propre compte». Enligt 
fransk rätt svarar »1’exploitant», vilket begrepp ställes i motsats till »le proprie
taire». Se t. ex. Sudre i RJILA 1922 s. 199 och Mazeaud II nr 1374. Jfr Neu
mann s. 61 ff. Om namnet på »1’exploitant» ej är upptaget i det officiella luft- 
fartygsregistret, présumeras ägaren vara ansvarig till dess motsatsen bevisas. Kritisk 
mot denna regel ställer sig bl. a. Constantinoff s. 71 f. I tysk rätt användes det 
från bilskadelagens område hämtade »Halter»-begreppet, varom ovan s. 310 f. 
Engelsk rätt påminner mera om svensk såtillvida, som de ansvariga äro »the owner» 
eller »the operator», den sistnämnde dock endast om luftfartyget uthyrts eller ut
lånats för längre tid än 14 dagar. Se närmare t. ex. McNair s. 80 f., 154, och 
Shawcross nr 472 (6). Detta gäller dock endast vid »out-and-out» charter av 
flygplanet utan besättning, McNair s. 154.

6 Se ovan s. 315 f.
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Några sammanfattande synpunkter.

Härmed äro de båda i inledningen till detta arbete ställda upp
gifterna slutförda. Emellertid förefaller det önskvärt att till sist på 
grundval av den verkställda undersökningen belysa några väsentliga 
likheter och skiljaktigheter mellan reglerna om trafikskadeansvar 
ävensom några i samband härmed aktualiserade problem. Man und
går då icke att beröra vissa lagstiftningspolitiska frågor, vilka 
synas ha sitt intresse inför den varslade skadeståndsreformen. I denna 
del kan det dock ej bli fråga om preciserade ståndpunktstaganden: 
ett bestämt besked skulle kräva en både bredare och mera djup
gående rättspolitisk analys än som funnits anledning att verkställa i 
förevarande sammanhang. I synnerhet gäller det sagda beträffande 
ansvarsreglernas utformning i detalj, emedan den förut (s. 112 ff.) 
påvisade rörligheten i det rättspolitiska motivläget nödvändiggör en 
särskilt ingående granskning.

I. Ansvar sr e glernas allmänna uppbyggnad gör onekligen ett för
bryllande intryck. Visserligen kan man urskilja åtskilliga överens
stämmande drag, särskilt vad beträffar reglernas disposition. Så
lunda skulle som gemensamma beståndsdelar i reglerna om trafik
skadeansvar kunna utpekas angivandet av trafikmedlet (nedan un
der II), relevanta åtgärder därmed (III), adekvat kausalitet (IV), 
begränsning med hänsyn till det skadade objektet (V) samt slut
ligen ansvarssubjekt (VI). Men detta normalschema anger blott 
ofullständigt några moment av trafikskadereglerna, och från det
samma förekomma även vissa avvikelser. I stort sett måste nog sägas, 
att olikheterna dominera. Fullt strikta ansvarsregler stå sida vid sida 
med regler om presumtionsansvar och ansvar utan egen culpa för 
annans culpösa handlingar. I vissa fall har obligatorisk försäkring 
kommit till användning, i andra åter saknas försäkringstvång men
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tecknas i praktiken ofta försäkring, dock utan att de skadestånds- 
rättsliga reglerna målmedvetet anpassats härefter. Även där likhe
terna vid första påseende verka slående, visar det sig vid närmare 
granskning, att avgörande skillnader föreligga. Sålunda äro visser
ligen både sjörättens ansvarsregel och järnvägsskadelagens allmänna 
ansvarsregel av typen »ansvar för underordnads vållande», men 
samtidigt ha de olika karaktär bl. a. därigenom, att åt culparekvisitet 
givits väsentligen olika innehåll och att den sjörättsliga regeln kom
binerats med ansvarsbegränsning. Av betydelse är vidare skiljaktig
heten i rekvisitangivning. Sjörätten saknar sålunda motsvarighet till 
begreppet »i följd av järnvägs drift»1 och söker en ersättning härför 
i begränsningen till »i tjänsten» förorsakade skador — en lagstift
ningsmetod, vars ändamålsenlighet kan diskuteras.2

1 Jfr dock sjölagen 223 a § (»i följd av fartygs manövrering eller eljest»).
2 Jfr ovan s. 178.
3 Jfr den lika kvicka som träffande framställningen hos Isaac i Verhandlungen 

des 3 5. deutschen Juristentages II (1928) s. 205 f.

De avsevärda skillnaderna förefalla i mångt och mycket vara pro
dukter mera av tillfälligheter än av rationellt betingade legislativa 
överväganden, vilket med hänsyn till sättet för reglernas framväxt 
är lätt förståeligt. I princip torde det både ur allmänna rättspoli- 
tiska och rättstekniska synpunkter vara önskvärt att eftersträva 
viss enhetlighet i de olika trafikmedlens ansvarsregler3 så långt som 
denna strävan ej kommer i konflikt med det av underliggande ända- 
målshänsyn beroende behovet att differentiera genom variationer i 
utformningen av ansvarets grundelement och kombinationerna dem 
emellan. Uppgiften blir, att på varje punkt finna den lämpligaste 
kompromissen mellan dessa två grundläggande och varandra mot
satta hänsyn.

Avgörande för möjligheterna att närma de olika ansvarsreglerna 
till varandra är frågan om culparekvisitets ställning i trafikskade- 
ansvaret. Det är iögonfallande, vilken olikartad utformning detta 
rekvisit erhållit å ena sidan inom sjörätten och å andra sidan på järn
vägsskadelagens och bilskadelagens områden. På sistnämnda områ
den har, såsom den föregående granskningen av rättspraxis givit 
vid handen, culpabegreppet pressats på ett ytterst hårdhänt sätt i 
riktning mot fingerad culpa för att i vissa fall t. o. m. övergå till 
ren culpafiktion. Genom denna tänjning av ansvaret — vilken väl 
avspeglar svårigheterna att använda rekvisitet i de tekniskt kompli-
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cerade trafikskadesituationerna — och de synnerligen stränga kraven 
på exculpation i bilmål (utom vad beträffar ägarens ansvar för brist
fällighet på bilen) har man i själva verket nått fram till ansvars- 
former på gränsen till det fullt strikta ansvaret. Skillnaden i skärp- 
ningsgrad synes därför icke vara så stor, som man i diskussionen van
ligen vill göra gällande. Den sjörättsliga culpabedömningen har där
emot, särskilt med stöd av föreskriften i sjölagen 220 § sista st.4, 
varit jämförelsevis mild, och ansvaret har i motsvarande mån starkt 
begränsats. Det är möjligt, att culpabegreppets större funktions
duglighet i sjörättsliga sammanhang kan förklaras genom att de 
skadegörande händelseförloppen regelmässigt utspelas långsammare 
än vid övriga trafikmedel, varför medagerande och vittnen klarare 
uppfatta vad som sker.

4 Ovan s. 186.

2i — 516884 K. Grönfors

Tydligen kunna två anmärkningar riktas mot begagnandet av 
culparekvisitet i regler om trafikskadeansvar. För det första har 
culpabedömningen visat sig ge upphov till vissa ojämnheter, vilka 
medföra överraskande och illa motiverade variationer i »ansvars- 
fältets» utsträckning. Man kan t. ex. med fog fråga sig, varför vissa 
trafikskadesituationers svårbedömbarhet för vederbörande trafik
funktionär i sjörätten skall kunna medföra ansvarsbefrielse men vid 
järnvägsskador däremot vanligen frånkännas betydelse. Och för det 
andra besitter culpabegreppet i stort sett en alltför hög grad av elasti- 
citet för att kunna stå emot de starka angrepp i ansvarsutvidgande 
syfte, som erfarenhetsmässigt alltid förekomma vid skadeståndsan
svar för industri och kommunikationsväsen. Om culparekvisitet 
alltså visar sig icke kunna utöva den i förhållande till strikt ansvar 
begränsande effekt, som varit ett medverkande motiv till dess upp
ställande, och man faktiskt befinner sig nära ett fullt strikt ansvar, 
ligger väl redan däri ett skäl för dess slopande — särskilt som ut
vecklingen i riktning mot ansvarsskärpning tycks ha tvingats fram 
av beaktansvärda praktiska behov.

Därmed synes man också ha vunnit en användbar utgångspunkt 
för strävandena efter större enhetlighet i ansvarsreglerna. I bilskade- 
lagstiftningen skulle ett slopande av culparekvisitet och den relativt 
otympliga exculpationsmekanismen innebära en avsevärd rationalise
ring. Eftersom man med hjälp av det långt drivna presumtionsan- 
svaret redan kommit ganska nära en fullt strikt ansvarsregel, skulle
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den antydda förändringen vad beträffar ansvarets faktiska utsträck
ning knappast bli särskilt ingripande. Förändringen torde därför 
även kunna bäras av trafikförsäkringen redan med hjälp av en myc
ket måttlig premiehöjning.0

Ej heller i järnvägsskadelagstiftningen skulle ett slopande av 
culparekvisitet innebära någon mera avsevärd utsträckning av an
svaret, emedan praxis redan tänjt culparekvisitet i riktning mot 
fingerad culpa. Och den ökning av »ansvarsfältets» omfattning, 
som skulle inträda, förefaller beträffande av staten innehavda järn
vägar särskilt väl motiverad med tanke på denna stordrifts ekono
miska bärkraft och den därav följande självförsäkringseffekten. Ge
nom culparekvisitets försvinnande skulle vidare möjligheterna öpp
nas för en genomgripande förenkling av järnvägsskadelagens an- 
svarssystem, vilket för närvarande utan tvekan kan betecknas som 
det mest invecklade i hela skadeståndsrätten, uppbyggt som det är 
av ett flertal på skilda sätt utformade ansvarsregler av sinsemellan 
olika dignitet. Att en sådan förenkling skulle innebära en väsentlig 
vinning torde vara självklart.

Det legislativa läget inom sjörätten förefaller däremot mera kom
plicerat. Å ena sidan har culpabegreppet där visat sig funktionsdug
ligt och även förmått behålla sin begränsande effekt. Â andra sidan 
kan man fråga sig, i vad mån den mildare utformningen av sjö
rättens ansvarsregel i jämförelse med övriga regler om trafikskade- 
ansvar verkligen är rationellt betingad. Alltsedan tiden omkring 
sekelskiftet har också pågått en livlig internationell debatt om möj
ligheterna att från grunden omdana redaransvaret, varvid även 
framkommit den måhända överraskande tanken att helt avskaffa 
detsamma.5 6 Klart är i varje fall, att möjligheterna till försäkring 
ännu icke utnyttjats effektivt. Härmed sammanhänger, att reglerna 
om begränsning av redaransvaret måste anses mogna för revision.7 
Ett undanröjande av dessa brister hindras emellertid av önskvärd
heten, eller rättare nödvändigheten, av en långt driven internationell

5 Jfr Hemberg i NJMF 1951.
3 Se därom t. ex. M0llbr s. 82 ff. och Schaps s. 737—39. Denna tanke synes

vara förtjänt av en allsidig undersökning vid en kommande reform av redaran
svaret. Av intresse äro härvid erfarenheterna av de under andra världskriget i viss 
utsträckning tillämpade »knock for knock agreements», varom se Holst i NFT 
1947 s. 77 f.

7 Jfr ovan s. 121.
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enhetlighet i de sjörättsliga reglerna. En lagrevision är därför en 
uppgift, som endast kan lösas genom internationell samverkan.

Detsamma gäller om möjligt i än högre grad på lufträttens om
råde.8 Här må blott nämnas, att förslaget till ny internationell kon
vention om luftfartsskador har slopat culparekvisitet och bygger 
upp sitt ansvarssystem på en kombination av fullt strikt ansvar, 
försäkring och ansvarsbegränsning.

8 Jfr nedan s. 349 f., 3 55 f.
Jfr t. ex. Ussing, Skyld og Skade s. 213, 3 51. Kritisk ställer sig Cornelius- 

sen i NJMF 1934 s. 227.

II. Såsom en nödvändig beståndsdel av en trafikskaderegel har 
nyss utpekats angivandet av trafikmedlet. Det kunde förefalla natur
ligt, om detta angivande skedde enligt samma metod. En sådan en
hetlighet torde i och för sig vara rättstekniskt möjlig att uppnå, 
men den har, såsom av det föregående framgått, icke genomförts i 
trafikskadelagstiftningen. Järnvägsbegreppet skiljer sig sålunda från 
de övriga trafikmedelsbegreppen därigenom, att det ej anknyter till 
trafikmedlet utan till trafikområdet, dvs. själva järnvägsanlägg
ningen med tillbehör. Gnistskaderegeln begagnar däremot i likhet 
med övriga trafikskaderegler själva trafikmedlet (fordonet) såsom 
anknytningsmoment. Begreppen fartyg och luftfartyg torde upp
visa de största inbördes likheterna; särskilt kan framhållas, att de 
blott omfatta anordningar för befordran.

Begreppet automobil synes ha vållat praxis de största svårigheterna. 
Domstolarna ha genomgående lagt endera av två synpunkter till 
grund för sina avgöranden, nämligen antingen kravet på befordrings- 
ändamål eller vederbörande fordons farlighetsgrad. Genom 1951 års 
lagändring har kravet på befordringsändamål i princip övergivits 
och man har lämnat plats för en del motorredskap, som förut ej 
omfattats av bilskadelagen.

Fråga är emellertid, om man icke med fördel skulle kunna gå 
längre på den inslagna vägen. När faresynpunkten använts vid lag
stiftning och i praxis, tycks man så gott som enbart ha fäst sig vid 
den fara, som ligger i en särskilt hög hastighet. Ju högre hastighet, 
desto större fara.9 Emellertid torde varje trafikled kunna anses ha 
en naturlig trafikrytm, en lämplig hastighet, vars storlek är bero
ende av körbanans bredd, frihet från vägkorsningar och andra lo
kala förhållanden. I överensstämmelse härmed skulle därför kunna
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sägas, att varje avvikelse från den lämpliga hastigheten — även 
nedåt —■ kan representera en särskild fara. Om man överhuvud skall 
anknyta till fareresonemangen, måste man därför erkänna, att även 
motorredskapen äro farliga •—■ nämligen därigenom, att de vanligen 
framföras utomordentligt långsamt och alltså icke flyta fram i 
samma takt som den omgivande trafiken. Häri skulle då ligga ett 
skäl att helt föra in denna fordonsgrupp under bilskadereglerna. 
Bortsett från att värdet av en sådan argumentation synes kunna 
ifrågasättas, visar dock utvecklingen i praxis, vilken ej kunnat hej
das ens av det förut gällande kravet på befordringsändamål, att det 
föreligger starkt behov av en liberal gränsdragning kring automobil- 
begreppet.1 I stort sett torde det finnas skäl att därunder innefatta 
all rullande motordriven materiel, som ej blott i rena undantagsfall 
uppträder i den allmänna vägtrafiken.

1 Jfr Hörstadius i SvJT 1938 s. 384 och NFT 1938 s. 301.
2 Se ovan s. 226 f.

Härvid måste givetvis ske en samordning med trafikförsäkringen. 
I trafikförsäkringslagen 2 § sista st. undantas för närvarande motor
fordon, som användas uteslutande inom järnvägs- eller fabriksom
råde eller annat dylikt inhägnat område. Framför allt åsyftas s. k. 
truckar och därmed jämställda fordonstyper. I rättstillämpningen 
har emellertid antagits, att sådana fordon omfattas av bilskadelagen, 
och härmed överensstämmer 1951 års ändring av 1 § i denna lag.2 
Detta betyder, att man på denna punkt brutit sönder det funktio
nella sambandet mellan skadeståndsreglerna och trafikförsäkringen. 
När det gäller av Statens järnvägar ägda truckar, är väl effekten 
härav ringa, emedan detta storföretag fungerar som »självförsäk- 
rare». Samma synpunkt kan framföras beträffande vissa mycket stora 
industriföretag. Men i övrigt förefaller det påtalade förhållandet, 
vilket icke synes ha tillagts nämnvärd betydelse såsom tolknings- 
datum eller ur legislativ synpunkt, resultera i en illa motiverad sär
behandling i jämförelse med övriga bilskadesituationer.

III. De rekvisit, vilka åsyfta att ange för ansvarets inträde rele
vanta åtgärder med vederbörande trafikmedel, uppvisa vid en jäm
förelse inbördes flera olikheter. Att de till det yttre likartade rekvi- 
siten »i följd av biltrafik» och »i följd av järnvägs drift» i själva 
verket skilja sig starkt från varandra torde framgå av det närmast 
följande. Luftfartsskadelagens krav, att skadan skall ha uppkommit
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i följd av luftfartygs »begagnande i luftfart» ansluter sig närmare 
till nyssnämnda rekvisit i bilskadelagen. Olikheten i rekvisitangiv- 
ningen synes här vara mindre än i jämförelse med järnvägsskade- 
lagen; dock torde begreppet »luftfart» språkligt sett med avseende 
på förberedande och avslutande åtgärder vara snävare därigenom, 
att det tar sikte på själva färden i luften. Sjörätten saknar, såsom 
redan förut (s. 320) framhållits, direkt motsvarighet till nu anförda 
rekvisit och begränsar i stället sin tillämplighet till sådana skador, 
som redarens underordnade orsakat »i tjänsten».

Såsom det mest svårhanterliga av nu nämnda rekvisit torde man 
kunna beteckna bilskadelagens krav på att skadan skall uppkomma 
i följd av biltrafik. Svårigheterna ha blivit särskilt märkbara i de 
situationer, där man släppt kontakten med den dubbla adekvans- 
konstruktionen.3 Främst bör erinras om rättsfallet angående vatten- 
ledningsrören, som under biltransport fallit av och kommit att inta 
ett sådant läge, att vägen spärrades och en cyklist skadades.4 Detta 
fall samt målen rörande på trafikled helt stillastående bilar5 framstå 
såsom i hög grad tveksamma.

3 Se ovan s. 13 5 f.
4 NJA 1946 s. 201, ovan s. 237 f.
5 Se ovan s. 23 8 f.
G Sålunda föreskrevs i praetorns edikt, att den, som från ett hus kastade eller 

hällde ut något på allmänt trafikerad plats, ansvarade för därigenom uppkommen 
skada {actio de effusis et dejectis; D 9, 3), »ty det är till det allmänna bästa, att 
man kan röra sig på gatorna utan fruktan eller fara för liv och lem» (D 9, 3, 1, 1). 
Den latinska texten lyder på denna punkt: »publice enim utile est sine metu et 
periculo per itinera commeari». Otto, Schilling & Sintenis ha i sin tolkning av

Man har emellertid en instinktiv känsla av att domsresultaten till 
den del, de konstituera ett skärpt ansvar, ganska väl överensstämma 
med de allmänna riktlinjerna för svensk skadeståndspraxis. Däremot 
skulle kunna ifrågasättas, om de ha ernåtts på lämpligaste sätt. Typo- 
logiskt torde målen nämligen knappast höra till bilskadelagen utan 
till en omfångsrik och tydligt urskiljbar grupp av rättsfall, vilken 
återspeglar vad man skulle kunna kalla principen om vägbanans fri
het från trafikhinder.

Tanken att den allmänna trafiken skall beredas ett vittgående 
skydd mot dolda faror på vägbanan är ingalunda någon sentida 
landvinning. Man möter den t. ex. i romersk rätt, vilket är helt 
naturligt med hänsyn till att vägtrafikens lugna framflytande var 
ett livsvillkor för det vidsträckta romerska imperiet.6 Lika natur-
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ligt är, att samma tanke i och med vägtrafikens utveckling och 
intensifiering fått ökad betydelse i nutida rättssystem. I engelsk 
praxis har det t. ex. ansetts såsom public nuisance att icke reparera 
en lampa, som hänger över vägbanan och hotar falla ned, att icke 
skotta bort snö från ett sluttande hustak intill en landsväg eller att 
om natten lämna en lastbil obevakad och utan lyse på en landsväg, 
så att fara uppstår för vägfarande.* * * * * * 7 Beredvillighet att utdöma skade
stånd i liknande fall kan vidare konstateras exempelvis i fransk, 
schweizisk och dansk judikatur.8

Justinianus’ lagverk Das Corpus juris civilis in’s Deutsche übersetzt I (183 0) s. 792 
översatt »per itinera» med »über die Strassen». Bortsett från att därigenom lag
budets grundtanke förfuskats ■—■ det är ej fråga om att gatutrafikanterna skola 
skyddas när de gå över gatorna, dvs. korsa desamma, utan när de överhuvud be
finna sig på gatuområde ■—■ är en sådan tolkning språkligt onöjaktig, emedan den 
använda prepositionen ej är »trans» utan det s. k. distributiva »per», som närmast 
kan översättas »fram över» eller »längs med». Ett annat utslag av tanken på trafik
livets skydd: husägare voro förbjudna att på ett över allmän väg framskjutande
tak anbringa något, som skulle kunna falla ned och skada trafikanter {actio dc
positis et suspensis; D 9, 3, 5, 6 ff.). Ytterligare ett exempel erbjuder edilernas edikt
de feris (D 21, 1, 40—42), enligt vilket vissa vilda djur icke fingo hållas i när
heten av trafikled.

7 Se t. ex. den utförliga framställningen hos Charlesworth s. 13 6 ff. ävensom 
samme förf:s Liability for dangerous things (1922) s. 49 ff., 199 ff. De i texten 
nämnda exemplen äro hämtade från Tarry v. Ashton (1876), Slater v. Worth
ington (1941) och Ware v. Garston Haulage Co. (1944).

8 Om fransk praxis, se t. ex. Ussing, Skyld og Skade s. 345 och Lundstbdt, 
Strikt ansvar Is. 186, jfr Savatier I nr 441 ff. Beträffande schweizisk rätt hän
visas framför allt till den utförliga framställningen hos Oftinger II s. 448—72 
om den praxis, som utbildats i anslutning till OR art. 58. Ang. dansk rätt, se 
Ussing, Erstatningsret s. 54 och 99, TfR 1947 s. 2 54, 260 och 263 samt Retstridig- 
hed s. 92 f. I själva verket torde samma synpunkter ligga till grund för den norska 
domen NRt 1939 s. 766 (ett stycke puts föll ned från en hotellfasad och skadade 
en förbipasserande till döds), som vållat doktrinen så mycket huvudbry.

6 Se t. ex. Karlgren s. 31 f. och 127, Malmæus s. 50 ff. samt ur senaste praxis 
NJA 1941 s. 471 1 och II, 1946 s. 318, 1948 A i samt 1949 s. 104, 357 och 704.

I svensk praxis kan man finna många avgöranden, vilka vila på 
motsvarande tankegångar.9 Sålunda har skadestånd ådömts på grund 
av försummad väghållning vintertid (bristande sandning etc.), un
derlåten utmärkning av tjälskada e. d., olämpliga anordningar vid 
vägarbete eller verksamhet intill trafikled, underlåten snöskottning 
från hustak osv. Denna praxis är grundad på culparegeln, vilket 
framgår särskilt tydligt av de fall, där talan ogillats emedan vårds-
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löshet ej antagits eller i varje fall icke styrkts.1 Vad som i detta 
sammanhang mest intresserar är emellertid, att kravet på aktsamhet 
av domstolarna satts utomordentligt högt.2 Att överordnad (väg
hållare, fastighetsägare etc.) gjorts ansvarig för de underordnades 
culpa torde förklaras därav, att man antagit culpa vid övervakning 
m. m. eller att man konstruerat ett kontraktsförhållande mellan väg- 
trafikanterna och de ansvariga överordnade och med stöd därav 
skärpt ansvaret. Någon självständig ansvarsgrund är det alltså ej 
fråga om, här lika litet som beträffande den övriga judikaturen rö
rande s. k. bristfälliga anordningar.3

1 Se ur senaste praxis NJA 1945 A 271, 1946 s. 407, 1948 s. 481, SvJT 1948 
s. 192 och NJA 1951 s. 63.

2 Bergendal har i NJMF 1948 s. 19 5, närmast med avseende på sandnings- 
fallen, betecknat culpan såsom fiktiv. Jfr i detta sammanhang NJA 1950 s. 188 
(kommunalarbetarstrejk ansågs ej kunna åberopas av väghållaren med befriande 
verkan).

3 Se t. ex. Lejman i Festskrift till Lundstedt s. 60, Lundstedt, Strikt ansvar 
II: 1 s. 443 ff. och Strahl, Skadeståndsutredning s. 13 0 not 2. Jfr Thornstedt 
s. 158.

4 Se Strahl i Festskrift till Marks von Wurtemberg s. 587 not 4, Sandström
s. 62 not 79, Fredenberg i FJFT 1939 s. 472, Karlgren s. 134 samt Wiberg i 
TfR 1943 s. 159 och Häckner i TSA 1944 s. 32. Jfr Sundberg, Stats och kom
muns ansvarighet för befattningshavares tjänsteåtgärder (1933) s. 1 5 f.

6 Alexanderson i FJFT 1944 s. 110. Jfr Bonnevie i NFT 1945 s. 244,

Som en utbyggnad på denna praxis framstår det förut (s. 159 f.) 
omnämnda rättsfallet NJA 1929 s. 520. En bil körde i diket genom 
att vänstra framhjulet blivit insnärjt i en rulle telefontråd, som hos 
telegrafverket anställd personal kvarlämnat på vägbanan efter av
slutade reparationsarbeten. HD dömde telegrafstyrelsen att ersätta 
skadorna, »enär styrelsen, som utmed den till allmän trafik upp
låtna vägen bedrivit arbete för ett för vägtrafiken främmande ända
mål, måste anses ersättningsskyldig för skada, som i följd härav oför
skyllt drabbat vägfarande genom att vägbanan icke hölls klar». 
Innebörden av denna domsmotivering har varit föremål för ett 
flertal tolkningsförsök.4 * JustR Alexanderson, som formulerat 
domskälen, har emellertid förklarat dessa tolkningsförsök icke över
ensstämma med hans intentioner. »Däremot har jag menat att tra
fiklivets intresse av att vägbanan å allmän väg icke bjuder på dolda 
risker är så starkt att den vars verksamhet för helt andra ändamål 
än trafikens förorsakar intrång i detta intresse får finna sig i att 
det är han och icke trafikanten som anses närmast att bära skadan.»6
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Det är sålunda tanken på trafiklivets skydd, som varit avgörande. 
Och då man icke ansett sig hjälpt med culpa eller någon annan kate
gori ur arsenalen av traditionella ansvarsgrunder, har denna tanke 
här upphöjts till rang av självständig ansvarsgrund — domen skulle 
nämligen icke få uppfattas som ett utslag av en generell regel om 
ansvar för farlig verksamhet.

Om man placerar in de avgöranden, som bildat utgångspunkten 
för resonemanget, bland rättsfallen angående trafiklivets skydd, 
märker man strax, att de hamnat i lämpligare miljö. Det är uppen
bart, att en på trafikled parkerad bil kan utgöra ett riskskapande 
hinder för trafiken. På denna uppfattning grunda sig också reg
lerna om stannande och uppställning av fordon i vägtrafikförord
ningen 49 §. I överensstämmelse härmed måste det anses culpöst 
att stanna och lämna sin bil på trafikled under i detta lagrum be
skrivna eller därmed jämförliga omständigheter (jfr i detta sam
manhang NJA 1940 B 168 och HovR i B 417). Det förefaller där
för ligga nära till hands att i vissa fall behandla på trafikled helt 
stillastående bilar såsom culpöst förorsakade trafikhinder. Särskilt 
naturlig synes en sådan lösning vara i hovrättsfallet SvJT 1944 Rf 
s. 68, där bilen hade stått kvar på körbanan under flera dagar — 
ett eklatant brott mot 1936 års vägtrafikstadga 9 §, vilket också 
ådrog vederbörande straflfrättsligt ansvar.

Möjligen skulle målet angående vattenledningsrören kunna ha 
lösts efter samma linjer (jfr det ganska likartade läget i SvJT 1941 
Rf s. 41). Eller också skulle man ha kunnat bygga vidare på målet 
om telefontrådsrullen. Den i detta avgörande uppställda ansvars
grunden har visserligen inskränkts till verksamhet, förbunden med 
»ett för vägtrafiken främmande ändamål». Man kan emellertid 
ifrågasätta det rationella i en sådan begränsning. Starka skäl torde 
tala för att behandla av vägfarande skapade trafikhinder av sådant 
slag som de nedfallna vattenledningsrören på samma sätt som hinder 
Ussing i UfR 1947 B s. 289, Lundstedt, Strikt ansvar II: 1 s. 405, Lejman i 
Festskrift till Ussing s. 3 05 och Hult i TfR 19 50 s. 378—80. — Här har endast 
tagits hänsyn till förhållandena vid vägtrafik. Det är dock naturligt, att motsva
rande tankegångar även göra sig gällande i fråga om andra slag av trafikleder, t. ex. 
farled. Se särskilt NJA 193 6 s. 141 I och II (kronan ansvarig för felaktigt utsatta 
sjömärken) och 1949 s. 72 (kronan ansvarig för skada av elektrisk kraftledning, 
som var uppsatt över vattentrafikled på för trafiken hinderlig höjd). Jfr av Fre
denberg i FJFT 1939 s. 471 i. f. anf. finskt rättsfall. I ett äldre rättsfall av denna 
typ, NJA 1879 s. 120, ansågs skadeståndsplikt däremot icke föreligga.



329

på grund av verksamhet för andra ändamål än trafik. Ett sådant 
tillvägagångssätt framstår också som den naturliga konsekvensen 
av 1929 års avgörande.

Tydligen har det förelegat flera möjligheter att konstituera skade
ståndsansvar utan stöd av bilskadelagen. Vad kan då vara orsaken 
till att domstolarna trots detta pressat rekvisitet i följd av trafik 
till det yttersta för att få in fallen under bilskadelagen? Förklaringen 
är säkerligen att söka i en önskan att låta trafikförsäkringen bära 
även risker med blott svag anknytning till motortrafik.0 En ange
lägen uppgift för den kommande lagstiftningen blir att för dessa 
fall och många andra, exempelvis eldskador på byggnader vid på
fyllning av bränsle, målmedvetet avgöra, huruvida trafikförsäk
ringen eller eventuellt någon annan form av försäkring (brandför
säkring e. d.) lämpligen bör bära de risker, som skadefallen i fråga 
representera.

Om man försöker göra upp ett bokslut för begreppet »i följd av 
trafik», förefalla debetposterna att dominera. Begreppets brist på 
skärpa och den därav betingade, utomordentliga tänjbarheten under
stryker behovet av en mera distinkt bestämning. Av de olika form
ler, som föreslagits, torde emellertid knappast någon vara avsevärt 
mycket bättre.6 7 Man synes därför böra överväga möjligheterna att i 
stället för hittillsvarande lagstiftningsmetod använda en uttöm
mande uppräkning av de relevanta skadefallen, varvid de i rätts
tillämpningen utkristalliserade typerna kunna lämna viss ledning.8 
Att åstadkomma en uppräkning torde knappast erbjuda sådana

6 Jfr t. ex. Strahl, Skadeståndsutredning s. 81. Endast undantagsvis synas dom
stolarna avstå från att tillämpa bilskadelagen, där några möjligheter att tillämpa 
densamma överhuvud föreligga. Se dock t. ex. NJA 7.933 s. 1S7, där vägdistriktets 
ansvar av domstolarna i stället byggdes på dess culpa beträffande anordningarna på 
platsen (jfr NRev:s betänkande i detta mål).

I förslaget till internationell konvention om bilskador (ovan s. 29) användes 
»en état de circulation», vilket dock nära ansluter sig till »i följd av trafik». Ut
trycket »circulation» förefaller olämpligt även av det skälet, att detsamma enligt 
motiven i vissa fall skall omfatta även stillastående bilar (Rominstitutet XVII: 31 
s. 33 f.). Ussing har i UfR 1938 B s. 100 föreslagit »Köretojets Brug», vilket ut
tryck på svenska närmast kan återges med »bilens användning». Ej heller ett så 
utformat rekvisit torde hindra domstolarna från att i huvudsak komma till samma 
resultat som för närvarande. I 193 8 års reformförslag (SOU 193 8: 27) bibehölls »i 
följd av trafik», se förslagets 4 §.

8 Se ang. uppräkningsmetoden bl. a. Ussing i UfR 1917 B s. 30 och 1938 B 
s. 100 f. samt Olsen i UfR 1927 B s. 67.
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svårigheter, som metodens kritiker ibland ha gjort gällande. Man bör 
ej heller överskatta de påtalade riskerna för materiellt otillfreds
ställande resultat i vissa fall, vilka risker sägas uppkomma ge
nom att domstolarna bindas vid bestämda kategorier. Av bety
delse är det däremot att kunna bygga trafikförsäkringen på ett 
mera klart och ändamålsenligt avgränsat »ansvarsfält».

Vissa tolkningssvårigheter, låt vara i mindre skala, ha mött vid 
tillämpningen av järnvägsskadelagens rekvisit i följd av järnvägs 
drift. Detta skiljer sig från motsvarande rekvisit i den övriga tra- 
fikskadelagstiftningen framför allt därigenom, att man anknutit 
icke till själva trafikmedlet utan till trafikområdet.9 Då den övriga 
trafikskadelagstiftningen gått motsatt väg och upptagit begreppen 
fartyg, bil resp, luftfartyg såsom moment i rättsfaktumkomplexet, 
har redan därigenom ansvaret fixerats till en mera begränsad rayon. 
Det kunde därför ha legat nära till hands att beträffande järnvägs- 
skador göra ansvaret beroende av framförandet av tåg, varefter in
nebörden av detta uttryck skulle ha fastslagits i en legaldefinition. 
Att man ej valt denna metod kan förklaras därutav, att intet trafik
medel kräver ett så vidsträckt och samtidigt noggrant individuali
serat trafikområde samt att intet trafikmedel är så oskiljaktigt för
bundet med sitt trafikområde som just järnvägen.

Otvivelaktigt sammanhänga de för rekvisitet karakteristiska tolk- 
ningssvårigheterna med att trafikområdet valts till anknytningsmo- 
ment. Härtill kommer, att termen »drift» har en oklar innebörd. 
Om man fattar begreppet järnvägsdrift i dess mest vidsträckta be
tydelse, så komma att därunder falla ej blott järnvägstrafiken utan 
även alla förvaltningsåtgärder inom järnvägsområdet, vilka företas 
i tjänsten: försäljning av biljetter, telegraf tjänst, kontorsarbete, hela 
den affärsmässiga driften överhuvud, skadefall i väntsalar och expe
ditionslokaler m. m. Att ett så onyanserat begrepp har föga värde i 
lagstiftarens hand förefaller uppenbart. Från detta begrepp kan man 
avskilja den »inre driften», dvs. kontorstjänsten, den ekonomiska 
förvaltningen o. d., varefter den återstående delen kommer att ut
göras av den »yttre driften», varmed då förstås den sida av järn
vägens verksamhet, med vilken allmänheten kommer i beröring. 
Ytterligare kan man se bort från den av järnvägen drivna verkstads-

6 En liknande lagstiftningsmetod i förslaget till lag om elektriska anläggningar 
(»anläggningens drift») blev utsatt för kritik vid granskningen i HD, se NJA II 
1904 nr 6 s. 42.
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rörelsen och från övriga former av teknisk underhållstjänst och helt 
inrikta sig på de åtgärder, som direkt syfta till trafik på banan. Be
greppet omfattar då framförandet av tåg, säkerhetsåtgärder av olika 
slag (bevakningstjänst o. d.), växlingstjänst etc. Slutligen kan ter
men järnvägsdrift i sin snävaste utformning användas som beteck
ning på själva framförandet på rälsen av den rullande materielen, 
varvid man helt eller delvis kan utesluta momenten av stillastående 
under färden (kortare uppehåll o. d.).1

1 Motsvarande otydlighet vidlåder det tyska begreppet »Betrieb», se t. ex. 
Fritsch s. 179 f.

2 Ek har (s. 28 5 f.), delvis med stöd av några finska rättsfall, gjort gällande, 
att man till skador i följd av järnvägsdrift bör räkna även gnistkastning från 
skorstenen på en järnvägen tillhörig pumphusbyggnad och från en vid banutvidg- 
ningsarbeten använd grävmaskin. Om lämpligheten av ett så vitt fattat begrepp 
järnvägsdrift synes dock tvekan kunna råda. Ur rättsteknisk synpunkt må anföras, 
att man därmed torde ha försvagat sambandet mellan järnvägstrafiken och den 
skadeutlösande händelsen till den grad, att skärpan i begreppets konturer alldeles gått 
förlorad. Ej heller förefalla övertygande rättspolitiska skäl tala för att godta ett så 
avlägset samband med själva järnvägstrafiken, som givetvis alltjämt måste utgöra 
den väsentliga beståndsdelen i begreppet järnvägsdrift. Ingendera av de antydda 
skadesituationerna uppvisar en sådan frekvens vid skötsel och handhavande av järn
vägar, att det kan sägas vara motiverat att inbegripa även dem i en lösning av järn
vägarnas särskilda skadeproblem. Liknande resonemang kunna anföras i fråga om 
en annan grupp av skadefall, som förtjänar omnämnas i detta sammanhang, näm
ligen skador på personer, vilka uppehålla sig i väntsalar, expeditionslokaler etc. Dessa 
ha också av domstolarna hänförts till ett annat parti av skadeståndsläran, nämligen 
reglerna om s. k. bristfälliga anordningar (jfr ovan s. 200 f.).

3 Se ovan s. 197, 229 f.

De mest betydande tolkningssvårigheterna ha uppkommit vid 
skador i kontraktsförhållanden, men även i utomobligatoriska för
hållanden finnas åtskilliga tveksamma punkter.2 En möjlighet att 
undvika sådana oklarheter synes vara att — i närmare överensstäm
melse med bilskadelagens och luftfartsskadelagens metod för rekvisit
an givning — såsom relevanta åtgärder utpeka framförandet av järn- 
vägsfordon och användning av järnvägens trafikinrättningar (väx
lar, signalljus, bommar etc.). I vilken omfattning skador av stilla
stående tåg fölle in under lagens bestämmelser skulle då i klarhetens 
intresse uttryckligen anges.

IV. Ett för samtliga trafikskaderegler gemensamt moment utgör 
kravet på adekvat kausalitet. I olikhet mot vad ibland anses ha skett 
i tysk praxis3 kan detta krav knappast sägas ha uttunnats i jäm-
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förelse med adekvanskravet på övriga delar av skadeståndsrättens 
område. Rättsfallsmaterialet ger snarast stöd för åsikten, att ade- 
kvansbedömningen företas på samma sätt i trafikskadefallen som 
inom skadeståndsrätten i övrigt. På en punkt har kravet på adekvat 
kausalitet fått en särskilt central ställning, nämligen vid skador i 
följd av flygmotor buller. Denna form av skadegörelse har även visat 
sig ha avsevärd praktisk betydelse. Det finnes därför anledning att 
här dröja något inför dessa skadefall.

Översikten över bullerskadorna i utländsk praxis4 visar, att ade- 
kvansläran och dess motsvarigheter fört till synnerligen olika resul
tat. Ersättningskraven ha än bifallits och än ogillats, båda delarna 
med hjälp av en adekvansbedömning. Vid en sammanställning av 
dessa resultat, vilka sägas ha uppnåtts med hjälp av i stort sett 
samma metod, får man ett starkt intryck av hur liten ledning ade- 
kvansläran egentligen förmår skänka i tveksamma fall. Den synes 
också lämna betydande utrymme åt det vanliga metodfelet att sluta 
från rättsföljd till rättsfaktum och sålunda låta adekvansbedöm- 
ningen tjäna såsom täckmantel för rena billighetsöverväganden.5

Om man anlägger en frekvensbedömning av förut (s. 5 5 f.) antytt 
slag, synes adekvansfrågan få ett mera otvetydigt svar. Erfaren
heten har obestridligen visat, att valpkastning och liknande former 
av panikskador ej blott ofta utan t. o. m. regelmässigt inträffa vid 
överflygning av pälsdjursgårdar, i synnerhet silverrävsfarmer, och 
detta redan vid en tämligen måttlig ljudintensitet. Under sådana 
förhållanden och då nämnda frekvensbedömning synes innefatta 
kärnan i adekvansteorierna torde ej kunna förnekas, att fordringarna 
på adekvat kausalitet här måste anses uppfyllda. Härvid måste man 
tydligen dra adekvansgränsen så vitt, att därinom falla även skador, 
orsakade genom buller av tämligen måttlig ljudintensitet.

Erkännes riktigheten härav, förlorar man emellertid begräns
ningen av ersättningsskyldigheten till fall av överflygning på låg 
höjd med särskilt starkt buller. Med hänsyn till den höga skade
frekvensen även vid måttligt buller synes man ej heller kunna uppnå 
en motsvarande begränsning genom att sätta graden av den ford
rade regelbundenheten något högre än genomsnittligt. Detta är 
desto mera att beklaga, som denna begränsning torde ha de bästa 
rättspolitiska skäl för sig. Överflygningar på låg höjd kunna i regel

1 Se ovan s. 294 ff.
Jfr ovan s. 54.
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undvikas6, däremot ej flygning under utvecklande av mera normalt 
motorbuller. Tar man med även sistnämnda fall, har man därmed 
lagt hela bullerskaderisken på luftfarten. Någon godtagbar anled
ning, varför denna i sådan utsträckning skulle finansiera pälsdjurs- 
aveln, torde icke kunna uppbringas, särskilt som de på en gång im- 
missionskänsliga och immissionsalstrande (oljud och lukt) pälsdjurs- 
farmerna rimligtvis böra förläggas till platser utanför tätbebyggelse 
och därmed också normalt äro skyddade mot såväl skadegörelse som 
ersättningskrav. Om skador på grund av mera normalt flygmotor
buller genomgående skulle anses ersättningsbara, skulle man vidare 
aktualisera en mängd, ofta till höga belopp uppgående ersättnings
anspråk, för vilka man icke längre skulle kunna fastslå några grän
ser (överflygningar på »normal» höjd av nervsjukhus, pågående 
ljudfilmsinspelning etc.). Det förefaller alltså nödvändigt att fast- 
hålla vid begränsningen till fall av överflygning på låg höjd och 
med särskilt starkt motorbuller.

6 Såsom särskild säkerhetsåtgärd ha pälsdjursgårdarna numera ofta utmärkts 
med särskilda från luften synliga varningstecken. Även utan sådana varningstecken 
kunna de vanligen upptäckas från luften.

7 Jfr t. ex. von Unruh s. 96 ff.

Däremot är det ingalunda nödvändigt att uppnå detta resultat 
genom att begagna ett betydligt snävare adekvansbegrepp än det 
vanligen använda. Den sökta begränsningen torde kunna erhållas 
utan våldförande på ett av skadeståndsrättens grundbegrepp genom 
att man vid bedömningen av bullerskadefallen hämtar ledning av 
de normer, som utbildat sig inom immissionsrätten. Visserligen kunna 
dessa icke komma till direkt användning, eftersom man här befin
ner sig klart utanför immissionernas område: varken det granne- 
lagsförhållande eller den varaktighet, som brukar anses utmärkande 
för dylika störningar, låter sig konstateras vid bullerskador i följd 
av överflygning. Däremot skulle nämnda normer på goda grunder 
kunna användas analogiskt, enär skador på grund av flygmotor
buller i flera avseenden uppvisa stora likheter med immissionsskador. 
Härtill kommer, att övergången mellan fall av buller till följd av 
överflygning och buller från flygplats (startande och landande flyg
plan, varmkörning av motorer o. d.), m. a. o. mellan icke-granne- 
lagsrättsliga fall och rena immissionsfall, sker kontinuerligt.7 Det 
ställer sig exempelvis ytterst svårt att avgöra, till vilken grupp man 
bör hänföra buller av flygplan, som tillryggalägga s. k. landnings-
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varv och därvid befinna sig på åtskilliga kilometers avstånd från 
själva flygplatsen.

Om man med här förordade tillvägagångssätt söker begränsningen 
i immissionsrättsliga normer, bör man till en början uppställa kravet, 
att bullret skall ha nått en beaktansvärd intensitet, dvs. en mot
svarighet till immissionslärans väsentlighetsrekvisit. Vid bestäm
mande av den tillåtna ljudstyrkan bör man vidare ta hänsyn till 
ortsvanligheten. Det allmänna trafikintresset motiverar ytterligare 
jämkning av »toleranspunkten» till flygningens förmån på samma 
sätt som trafikimmissionerna ansetts ha en särskilt hög »tolerans
punkt», under det att en speciell ljudkänslighet hos den attackerade 
däremot icke synes böra tillmätas någon betydelse.8 På detta sätt er- 
hålles en praktiskt användbar måttstock vid bedömandet av upp
komna skadesituationer och åstadkommes en ändamålsenlig avgräns- 
ning av ersättningsgilla fall. Bullerskadeproblemets lösning blir i 
stort sett densamma som ernås med metoden att insnäva adekvans- 
begreppet, dock med den viktiga avvikelsen, att regeln blir mera 
nyanserad, bl. a. genom att hänsyn tas även till ortsvanligheten. 
Fördelen är, att man icke behöver använda ett centralt skadestånds- 
rättsligt begrepp i annan mening än den vanliga samt att flygplats- 
immissioner och skador genom flygmotorbuller vid överflygning 
erhålla en sinsemellan jämnare bedömning.

V. Trafikskadeansvarets begränsning med hänsyn till skadeobjek- 
tet har utformats efter olika metoder. Vad sjörätten beträffar ha 
dess kollisionsregler sin naturliga begränsning däri, att skada till
fogats sammanstötande fartyg eller därå ombordvarande gods eller 
personer. Den sålunda angivna gränsen förefaller vara lätt att till- 
lämpa. Redarens ansvar enligt sjölagen 8 § omfattar, såsom förut 
framhållits, både kontraktsförhållanden och utomkontraktuella för
hållanden. Vid andra sjöfartsskador än kollisionsskador uppstår där
för intet gränsdragningsproblem: redaransvaret enligt 8 § kombi
neras blott med den allmänna culparegeln i stället för kollisionsreg- 
lerna.

Ej heller på järnvägsskadelagens område uppkomma svårigheter i 
här behandlade avseende. Lagen omfattar personskador såväl utom 
som inom kontraktsförhållanden. Däremot falla ej alla skador på egen-

Ljungman, Skada och olägenhet s. 229 f.
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dom inom lagens tillämpningsområde utan blott skador på sådan 
egendom, som icke av järnvägens förvaltning eller betjäning motta
gits för befordran. Avgörande blir här stämpeln på fraktsedeln9, 
ett ur rättsteknisk synpunkt särdeles distinkt skiljemärke. Gnist- 
skaderegeln begagnar samma gränsdragningsmetod. Skador på krea
tur och renar ge icke upphov till någon svårighet i förevarande hän
seende. En tveksam fråga är däremot räckvidden av principen att 
järnvägsskadelagen ej anses normera mellanhavanden mellan två 
eller flera järnvägar vid skador inom gemensamt järnvägsområde.* 1

8 Se ovan s. 202.
1 Ovan s. 203.

Ang. ägares skadeståndsskydd i vissa fall, se ovan s. 240, 244. Om bogsering av 
bil, se Bennich s. 24.

3 Ovan s. 268 ff.

Bilskadelagen begagnar en annan gränsdragningsmetod. Dénna 
lags tillämplighet har nämligen inskränkts till skador på annan per
son än föraren och på egendom, som ej befordras med bilen. Passa
gerare åtnjuta sålunda här liksom enligt järnvägsskadelagen skydd 
av den skärpta ansvarsregeln under det att vid skador på egendom 
kontraktsfallen undantagits på ett från järnvägsskadelagen något 
avvikande sätt; avgörande är nämligen, om egendomen i fråga fak
tiskt befordras med bilen, ej om den mottagits för befordran. Även 
denna gräns torde vara lättillämpad.2

Allvarliga svårigheter i här behandlade avseende ha däremot visat 
sig kunna uppstå på luftfartsskadelagens område. Denna lag säger 
sig omfatta blott skador på person eller egendom, som icke befordras 
med luftfartyget (dessutom undantas kollisionsskador). I och för 
sig synes en sådan gränsdragning vara lika klar och precis som någon 
av de föregående varianterna. Svårigheterna bottna emellertid däri, 
att de av lagen uttryckligen angivna undantagsfallen med hänsyn 
till lagens ändamål knappast kunna anses uttömmande utan måste 
kompletteras, varvid tvekan kan uppkomma.3 En fullständig upp
räkning av de från lagen undantagna kategorierna synes därför vara 
ett legislativt önskemål.

Begränsningen av ansvarsreglernas tillämpningsområde med hän
syn till skadeobjektet har tydligen icke följt doktrinens skiljelinje 
mellan ansvar i och utanför kontraktsförhållanden. Ett uttryckligt 
angivande av omfattade resp, undantagna person- och sakkategorier 
förefaller också lämpligare än en naken hänvisning till skiljelinjen
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mellan obligatorisk och utomobligatorisk ersättningsskyldighet, vil
ken ju är synnerligen omstridd och därför troligen skulle ge upphov 
till svåra tolkningsspörsmål.

VI. Såsom den sista av de för trafikskaderegler gemensamma be
ståndsdelarna har i början av detta kapitel utpekats reglerna om 
trafikskadeansvarets subjekt. Dessa äro genomgående präglade av 
spänningen mellan två urvalsmetoder: å ena sidan knyter man ansva
ret till den »formelle» ägaren av trafikmedlet, dvs. den som ur 
sakrättslig synpunkt är att anse såsom ägare, och å andra sidan tar 
man fasta på den »reelle» ägaren av trafikmedlet, m. a. o. den som 
faktiskt utövar de typiska ägarfunktionerna, särskilt de ekonomiska. 
På samtliga områden har man valt att kompromissa mellan dessa 
båda metoder. Sjörätten utgår från att redaren normalt även är far
tygets ägare men att redaransvaret i vissa fall, där annan än ägaren 
utövar de typiska redarfunktionerna, i stället skall åvila den sist
nämnde. Inom ramen för ett och samma begrepp har man sålunda 
berett plats för båda grupperna av ansvarssubjekt. Järnvägsskade- 
lagen anknyter sina regler till innehavaren, dvs. den som faktiskt 
utövar ägarfunktionerna, men har därtill fogat ett låt vara starkt 
urvattnat ansvar även för den »formelle» ägaren. Bilskadelagen har 
begagnat en motsatt utgångspunkt och låter den sakrättslige ägaren 
vara centralt ansvarssubjekt — jämte föraren, som här upphöjes till 
principiellt samma plan som ägaren — men koncessionerar den andra 
urvalsmetoden genom att uppta särskilda regler om ansvar för bru
kare. Med bilskadelagen som mönster stadgar slutligen luftfarts- 
skadelagen ansvar för ägare och brukare.

Det härigenom skapade ansvarssystemet måste sägas vara kompli
cerat och föga följdriktigt. Att man vacklat mellan den »formelle» 
och »reelle» ägaren har troligen sin förklaring däri, att det slut
liga skadeståndsansvaret avsetts att drabba den verklige driftsherren, 
varvid man stött sig på ekonomiska överväganden och kanske även 
på rättviseskäl av olika nyanser. I ett ansvarssystem, som konsekvent 
utformas med tanke på försäkring som centralt moment, torde 
problemet rörande subjektsurval väsentligen få en annan inriktning. 
Avgörande synes då bli, vilket subjekt som utgör den ändamålsen
ligaste anknytningspunkten för ansvarssystemet. Vem betalar lämp
ligen försäkringspremierna? Och vilket subjekt är ur rättstekniska 
synpunkter det mest lätthanterliga? Det förtjänar undersökas, om



337

ej den sakrättslige ägaren av trafikmedlet i dessa avseenden regel
mässigt skulle kunna fylla alla rimliga krav. Då ägaren till annan 
person överlåter driften av trafikmedlet, skulle detta ej behöva för
anleda växling av ansvarssubjekt. I stället skulle betalningsskyldig
heten för försäkringspremierna regleras mellan parterna vid slutan
det av driftavtal utan att inverka på förhållandet till eventuella 
skadelidande. Klart är i varje fall, att en förenkling av subjekts- 
reglerna vore i hög grad önskvärd.

VII. Efter denna kortfattade jämförande granskning av de för 
trafikskadereglerna gemensamma beståndsdelarna må några ord näm
nas om samspelet mellan trafikskadereglerna inbördes samt mellan 
dessa och andra ansvarsregler. Av naturliga skäl måste alltid upp
komma vissa svårigheter vid konkurrens mellan olika ansvarsregler. 
En sådan konkurrenssituation föreligger bl. a., då trafikmedel av 
skilda slag sammanstöta med varandra (t. ex. bil—järnväg). Sär
skilt har frågan om den rättsliga betydelsen av skadelidandes med
verkan i sådana fall visat sig svårlöst. Svensk praxis kan i stort sett 
sägas ha sökt att med en på grunderna för vederbörande lagar stödd 
jämkning få de olika ansvarskomplexen att friktionsfritt gripa i 
varandra.4 5

4 Se särskilt NJA 1929 s. 670 samt 1933 s. 403 och 347. Jfr NJA 1936 s. 215 
och 1937 s. 624, SvJT 1946 Rf s. 99 (konkurrens mellan hundlagens strikta ansvar 
och bilskadelagen, jfr FFR 1948 s. 303) samt NJA 1949 s. 171 (jämkning med 
tillämpning av 6 kap. 6 § strafflagen och grunderna för 2 § första st. bilskade
lagen). Se vidare Karlgren s. 104 f. och därtill SvJT 1931 s. 496. Jfr NJA 1948 
s. 182 (med yttrande av JustR Karlgren).

5 Se t. ex. ovan s. 276 f. (luftfartsskadelagen — luftbefordringslagen), s. 286 
(obligatoriska -— utomobligatoriska ansvarsregler) samt s. 23 5 f. och 329 (trafik
försäkring -—■ brandförsäkring).

22 — 516S84 K. Grönfors

Helt lyckas det emellertid icke att harmoniskt sammanfoga skilda 
ansvarskomplex. Ej sällan inträffar, att flera ansvarsregler till viss 
del täcka varandra. Även om man på det hela taget har större svå
righeter med de skador, där ingen ersättning står att få, än med 
dem, där ersättningsmöjligheterna trängas med varandra, så upp
komma dock vissa särskilda problem vid en sådan dubbeltäckning 
av risker.

Detta fenomen är ingalunda sällsynt på trafikskadeansvarets om
råde; några fall därav ha skymtat i det föregående.0 Företeelsen i 
fråga synes vara förtjänt av betydande uppmärksamhet. Det före-
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faller nämligen ur nationalekonomisk synpunkt ineffektivt att låta 
en och samma risk täckas på flera vägar. När brandförsäkringen, 
för att blott ta ett exempel, vunnit en så stark utbredning, som nu
mera är fallet, och utan premiehöjning omfattar även skada av luft
fartyg eller från luftfartyg nedfallet föremål0, saknas tydligen an
ledning att tvinga den som driver luftfart att försäkra sig mot 
risken att skada tredje mans byggnader.* 7 Tvärtom synes det särskilt 
fördelaktigt att avskilja denna risk från det lufträttsliga ansvars- 
systemet och använda den ekonomiska lättnad, som därigenom 
eventuellt skulle uppkomma för luftfartsförsäkringen, till att bättre 
täcka andra risker. Om med en sådan anordning verkligen skulle 
kunna ernås en effektivisering av ansvarssystemet i just detta fall 
må lämnas därhän. Exemplet avser blott att belysa, vilken betydelse 
»den juridiska omgivningen», särskilt konkurrerande ansvarsregler, 
måste tillmätas vid konstruktionen av ett ansvarssystem. Detta sam
spel mellan olika regelkomplex torde i själva verket vara av grund- 
väsentlig betydelse.

8 Se ovan s. 109.
7 Här bortses från de band, som den internationella lagstiftningen och det starka 

behovet av internationell enhetlighet lägger på den svenske lagstiftaren vid avfat
tande av nya lufträttsliga regler.

8 Som exempel på sådan konkurrens må nämnas ett skadefall, som på grund av 
underhandsuppgörelse dock aldrig kommit under domstols prövning. En liten pojke 
klängde sig fast på staketet invid Bromma flygplats för att närmare se på ett 
strax intill parkerat trafikflygplan. Detta började för slutkontroll i samband med 
start köra sina motorer på fullgas, och av det kraftiga luftdraget från propellrarna 
kastades pojken ned från staketet ut på den bredvid befintliga gatan och blev i 
samma ögonblick överkörd av en förbipasserande buss. Ansvar för följande per
soner kan komma i fråga: 1) Flygplanets ägare etc. enligt luftfartsskadelagen; 
2) Flygplanets förare eller ev. annan besättningsmedlem enligt culparegeln; 3) Bus
sens ägare eller brukare enligt bilskadelagen; 4) Bussens förare enligt bilskadelagen 
eller culparegeln; 5) Flygplatsförvaltningen enligt culparegeln på grund av brist
fälliga anordningar (ett skyddsstängsel, som hindrar insyn, uppbyggdes på platsen 
efter olyckan), jfr friskrivningsklausulen i Provisoriska bestämmelser för civila 
flygplatser (BCF) 6 §, Meddelanden från luftfartsmyndigheten 1945 nr 1, vilken 
klausul dock icke ansågs verka ansvarsbefriande i NJA 1951 C 321; 6) Trafikledare 
o. d. flygplatspersonal för vårdslöst angivande av riskfylld plats för körning av mo
torerna på fullgas. Utmärkta exempel på flerfaldig ansvarskonkurrens lämnas vi-

Att överblicka antydda samspel erbjuder stora svårigheter, sär
skilt då flera än två ansvarsregler konkurrera (flerfaldig ansvars- 
konkurrens) .8 En på alla punkter tillfredsställande lösning torde ej
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heller vara möjlig att uppnå. Emellertid förefalla goda skäl kunna 
åberopas för en strävan att så långt möjligt undvika dubbeltäckning.

VIII. I överensstämmelse med den inledningsvis angivna planen 
för undersökningen ha i huvudsak endast olika former av utöver 
culparegeln skärpt ansvar uppmärksammats. I trafikverksamhet del
tagande personer, vilka icke drabbas av sådant ansvar, lyda — såsom 
i olika sammanhang framhållits — under den allmänna culparegeln. 
Emellertid torde det numera allmänt anses, att frågan om trafik
personalens ansvar icke kan anses löst blott därigenom, att man fal
ler tillbaka på culparegeln.

I rättslitteraturen ha sedan länge röster höjts för en betydande 
mildring av trafikpersonalens ansvar.9 Med fog har påpekats, att de 
anställda dagligen och stundligen äro tvungna att i tjänsten företa 
handlingar, vilka i förening med en ganska lindrig oförsiktighet eller 
ett ögonblicks ouppmärksamhet kunna utlösa omfattande skade
görelser. Dessa skador täckas regelmässigt med hjälp av de i det 
föregående behandlade ansvarsreglerna och äro dessutom av den stor
leksordning, att en ersättningsskyldighet för anställda med hänsyn 
till dessas genomsnittliga ekonomiska förhållanden icke kan få större 
praktisk betydelse.* 1

dare i Oppikofers otryckta, på offentligt uppdrag verkställda utredning »Haftung 
gegenüber Dritten aus dem Betrieb des Flughafens Kloten» (1948).

9 Se i nordisk doktrin t. ex. Gistrén i NT 1879 s. 241 f., Miller s. 114 ff., 
H. Munch-Petersen i NJSt 1926 s. 259, Ussing i SvJT 1937 s. 133 och Er- 
statningsnedsættelse s. 3 8 samt Strahl i SvJT 1946 s. 3 68 och Skadeståndsutred- 
ning s. 143 f.

1 Jfr ovan s. 83.
Se ovan s. 96 not 1. Egendomligt nog står däremot lots personligt ansvar för 

egen culpa, se ovan s. 173.
3 Jfr aktiebolagslagen 211 § och därtill SOU 1941: 9 s. 63 5 f., kollektivavtals

lagen 8 § samt patentförordningen 19 § 2 mom. Se ang. nedsättning av bilförares

I viss utsträckning ha dessa synpunkter också vunnit gehör. Ge
nom särskild lagstiftning har viss av staten anställd trafikpersonal 
under särskilda förutsättningar befriats från ersättningsskyldighet.2 
Enligt sjölagen 59 § tredje st. och sjömanslagen 50 § andra st. andra 
p. må vidare skadestånd, som befälhavare resp, besättningsman är 
pliktig utbetala, nedsättas efter skälighetsprövning under hänsyns
tagande till felets beskaffenhet, skadans storlek och övriga omstän
digheter.3 Denna ansvarsmildring är ingalunda begränsad till kon-
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traktsförhållanden utan gäller även utomobligatorisk skada (NJA 
1947 s. 478). Även i praxis kan spåras en tendens att nedsätta vid 
stordrift (staten) anställdas ersättningsskyldighet i fall av lindrig 
culpa och ibland rent av helt befria vederbörande från skadestånds
ansvar.* * 4 Även på andra vägar uppnås en ansvarsmildring. Särskilt 
bör framhållas, att Statens järnvägar i flertalet fall avstår från 
att framställa skadeståndskrav gentemot sin personal i anledning av 
skada genom järnvägsdrift.5 * Av betydelse är vidare det övertagande 
i större eller mindre omfattning av trafikpersonalens skadestånds
ansvar, som sker genom särskilda bestämmelser i vederbörande kol
lektivavtal.0

skadeståndsplikt i visst fall NJA 1929 s. 303, ovan s. 312 f. Se även SOU 1911: 22
s. 20 överst.

4 NJA 1930 s. 3 (regresskrav) och 1943 s. 515. Jfr ovan s. 44 med not 7 samt 
T. Strömberg, Om konfiskation som brottspåföljd (1949) s. 220. Se vidare ovan 
s. 47 not 8.

5 Se KProp 1945 nr 110 s. 4. Jfr af Hällström i NJMF 1948 s. 182 och ovan 
s. 25.

0 Sålunda innehålla kollektivavtal för kommunala eller kommunalägda trafik
företag regelmässigt för personalen ansvarsmildrande bestämmelser. Se t. ex. Avtal 
rörande löne- och arbetsbestämmelser för personalen vid Aktiebolaget Stockholms 
Spårvägar § 5.

7 Jfr Schmidt s. 37, Alexanderson i SvJT 1944 s. 536 f. och Strahl, ib. 
1947 s. 8 5 f.

Nyss anförda lagstadganden ha emellertid karaktären av särreg
ler7, och domstolsavgörandena torde på motsvarande sätt ännu böra 
förstås som undantagsfall. I övrigt gäller fortfarande regeln om 
culpaansvar, och härmed överensstämmer, att driftsherren (ägaren 
etc.) uttryckligen tillerkänts regressrätt gentemot den omedelbart 
skadevållande (sjölagen 59 § första st. och sjömanslagen 50 § andra 
st. första p., järnvägsskadelagen 11 §, bilskadelagen 11 § samt luft- 
fartsskadelagen 8 § ). Att rättsutvecklingen i tämligen rask takt går 
i riktning mot en avsevärd ansvarsmildring för trafikpersonalen sy
nes dock uppenbart.

IX. Med dessa sammanfattande synpunkter på trafikskadeansva- 
ret är undersökningen avslutad. Vid en flyktig tillbakablick faller 
kanske främst i ögonen, att den parallella behandlingen av de olika 
trafikmedlens ansvarsregler visat sig ägnad att belysa likheter och 
skiljaktigheter dem emellan och därmed underlätta problemens be-
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handling. Det förefaller troligt, att denna metod bär ett gott stycke 
vidare och kan vara av betydelse även beträffande andra rättsregler 
angående trafikmedlen, t. ex. reglerna om befordringsavtal.

Den hittillsvarande splittringen av rättsreglerna om trafikmedlen 
och deras användning måste sägas ha försvårat en ändamålsenlig 
bearbetning av materian. Det ligger därför nära till hands att efter
sträva ett sammanförande av dessa regler till en enhet, förslagsvis 
benämnd trafikrätt och omfattande väg (trafik) rätt, järnvägsrätt, 
sjörätt och lufträtt. Därmed skulle närbesläktade regler konfronteras 
med varandra och på så sätt belysa varandra.8 Samtidigt underlät
tades en sund utveckling mot större enhetlighet och överskådlighet. 
Man skulle även göra rättvisa åt den i modernt kommunikations- 
väsen tydliga tendensen att vid lösandet av nutidens komplicerade 
transportproblem mer och mer närma de olika trafikmedlen till 
varandra och söka samarbete genom ökad användning av sammansatt 
befordran (kombinerad transport), tillskapande av genomgångs- 
konossement osv. Möjligen skulle kunna sägas, att man till en och 
samma grupp komme att föra så olikartade regler, att en gemen
sam behandling vore omotiverad, men dessa farhågor torde vara 
överdrivna.9

8 Jfr i svensk rättslitteratur uttalanden av Hammarskjöld, Om fraktaftalet 
(1886) s. 11 samt Wikander i TfR 1931 s. 23 5 f. och Minnesskrift II s. 730. 
Samma tanke ligger till grund för den av vissa tyska förf, tillskapade kategorien 
»Verkehrsrecht».

° Se närmare ang. lufträtten nedan s. 349 fi.

Den antydda grupperingen av stoffet förutsätter givetvis en in
gående rättssystematisk analys. Såsom en sista synpunkt, vartill den 
i detta arbete verkställda undersökningen av trafikskadeansvaret sy
nes ge anledning, må dock framhållas, att undersökningen inom sitt 
begränsade område förefaller kunna stödja tanken på en gemensam 
trafikrättslig systematik.



EXKURS.

Introduktion till lufträtten.

L Lufträtten (air law, droit aérien, Luftrecht) utgör ett av de 
nyaste områdena inom juridiken. Även om den kan åberopa äldre 
anor än man kanske skulle vänta -—- den första lufträttsliga för
fattningen utfärdades 1784 i Frankrike1, det äldsta rättsfallet da
terar sig från 18222, den första lufträttskonferensen hölls 1889 i 
samband med den då pågående världsutställningen i Paris3 och det 
första bilaterala luftfartsavtalet ingicks 1898 mellan Tyskland och 
Österrike-Ungern4 — har den blivit föremål för vetenskaplig bear
betning av verklig betydelse först under de senaste decennierna5.

1 Se t. ex. Niemeyer i Verhandlungen des 31. deutschen Juristentages II (1912) 
s. 44, Hilsmann s. 11 f., Le Goff nr 4 och Malézieux i RFDA 1948 s. 34 f. 
Den åsyftade författningen är en fransk politirättslig förordning, vilken förbjöd 
tillverkning och användning av vissa varmluftsballonger.

2 Nämligen det amerikanska fallet Guille v. Swan, varom se ovan s. 293.
3 Se t. ex. A. Meyer, Freiheit der Luft als Rechtsproblem (1944) s. 43 och 

Pépin s. 481 f.
4 Såsom det äldsta bilaterala avtalet har vanligen betraktats det tysk-franska 

luftfartsavtalet av den 26 juli 1913. Se t. ex. Fixel s. 30. Emellertid har Riesch i 
AfL 1940 s. 41 lf. visat, att genom notväxling den 6 augusti—2 november 1898 
en överenskommelse träffats mellan Tyskland och Österrike-Ungern angående över
skridande av de båda ländernas gränser med militärballonger. Åtminstone tills vi
dare får denna överenskommelse gälla som det första tvåsidiga luftfartsavtalet. — 
Ibland möter man den uppfattningen, att lufträttens ålder också skulle kunna räk
nas tillbaka till den äldsta kända västerländska regleringen av luftens rättsliga 
ställning, nämligen de tolv tavlornas lag 450 f. Kr. Detta förefaller dock menings
löst, då de antika föreskrifterna givetvis icke utgingo från lufträttens, dvs. luft
fartens, synpunkter.

5 För upplysningar ang. lufträttsdoktrinens tidigare utveckling kan hänvisas 
bl. a. till Henry-Coöannier, Elements créateurs du droit aérien (1929) s. 1 ff., 
Roper, La convention internationale du 13 Octobre 1919 (1930) s. 9 ff., Müller, 
Das internationale Privatrecht der Luftfahrt (1932) s. 2 ff. och Tricaud, L’orga-
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Detta gäller emellertid endast de stora europeiska länderna och 
Förenta staterna, där lufträtten såsom juridisk disciplin alltså kan 
sägas ha nått myndig ålder. I Sverige befinner den sig däremot ännu 
i »koltåldern», vilket onekligen är ganska egendomligt i belysning 
av svenskarnas ingalunda obetydliga tekniska och kommersiella in
satser på flygets område. Att juridiken i detta fall ej har kunnat 
hålla jämna steg med teknik och affärsliv beror givetvis på en rad 
samverkande omständigheter. En av de viktigaste orsakerna torde 
vara splittringen av det lufträttsliga materialet på skilda ämnes
områden.

Lufträtt torde knappast kunna anses vara en lämplig term. De där
med förbundna farorna illustreras ganska väl av åtskilliga äldre 
framställningar. Sålunda låter Weck, Deutsches Luftrecht (1913), 
sin framställning omfatta alla rättssatser, som reglera det mänskliga 
förhållandet till luften över huvud: rätten att andas (!), nyttjande 
av luften såsom sak, nyttjande av luftrummet i samband med jord
ytan, radio och telegrafi o. d. samt slutligen rättsreglerna angående 
luftfarten.* 6 Att man kan förledas till en sådan meningslös samman
ställning kan knappast förklaras annat än som en bekräftelse på 
den gamla satsen om ordets makt över tanken. Benämningen lufträtt 
för onekligen tanken till luften såsom ämnets föremål. Därför kunde 
det vara skäl att i stället anta termen luftfartsrätt (lufttrafikrätt), 
vilken är den gängse i italienskan (diritto aeronautico) och kommer 
till användning, låt vara mera sporadiskt, även i andra språk (t. ex. 
law of aviation eller aviation law, droit aéronautique, Luftfahrt
recht). Emellertid är lufträtt den allmänt antagna beteckningen i 
utländska rättssystem, och den kan i svensk rätt räkna anor ända 
från det första betänkandet med förslag till lufttrafikförordning

nisation internationale de la navigation aérienne (1938) s. 15 ff. Bland moderna 
systematiska framställningar över lufträtten må särskilt framhållas Riese och 
Shawcross.

6 Ett annat exempel erbjuder Warschauer, Luftrecht (1910), som s. 13 ut
talar: »Nun wird es klar, was wir unter einem Luftrecht zu verstehen haben: 
nicht das Recht der Luftschiffe und der Aeroplane, sondern das Recht der Luft.» 
Så även Hilsmann s. 5, som definierar lufträtten såsom »alle Normen, die die 
Beziehungen des Menschen a n und i n der Luft regeln». Jfr i detta sammanhang 
Lorenz i JAL 1940 s. 114 f. — I säregen betydelse begagnas termen lufträtt av 
Jurisch, Das Luftrecht in der deutschen Gewerbeordnung (190S), som behandlar 
frågan, hur man skall kunna skydda arbetare genom att hålla luften i fabrikslokaler 
ren och frisk.
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1917.7 Man synes därför vara hänvisad till att hålla fast vid den
samma.

Numera råder nästan fullständig enighet om att man till luft
rätten endast bör räkna de regler, som ha anknytning till luftfar
ten. Utanför falla sålunda alla regler om luften såsom substans och 
kraftkälla; däremot intressera segelflygets rättsliga problem8, eme
dan segelflygning just är en form av luftfart. Från lufträtten böra 
vidare utsöndras frågor angående skada och olägenhet på grund av 
luftföroreningar, vilka höra hemma i immissionsläran.9 De rättsliga 
konsekvenserna av exempelvis dragande av telefonledningar genom 
luftrummet över annans fastighet eller skjutning av projektiler över 
annans område sakna likaledes intresse i detta sammanhang. Vidare 
kan påpekas, att linbanetrafik ej bör jämställas med luftfart.* 1 2 Lika
ledes förefaller det vara ett ofruktbart grepp att i lufträtten be
handla även reglerna om radio, television och trådlös telegrafi — 
en åsikt, som numera är allmänt antagen i den lufträttsliga dok- 

• 9

’ Se bet. 1917 s. 23.
8 En särskild framställning av dessa har givits av Lange i AfL 193 5 s. 65 ff., 

145 ff.
8 Se härom Ljungman, Skada och olägenhet, särskilt s. 181 ff., 213 ff.
1 Lundstedt, Strikt ansvar I s. 3 3 noten i. f. och s. 92 not 5 benämner dock 

uttryckligen trafik med linbana (»téléphérique») lufttrafik.
2 Endast undantagsvis förfäktas en motsatt mening; se exempelvis Zollman, 

Cases, Manion, Law of the air (1950) och den amerikanska tidskriften Air law 
review (cit. ALR).

3 Så t. ex. Coquoz s. 4 i. f. och Riese s. 13. Lemoine nr 14 kritiserar detta 
användande av skillnaden mellan civil och militär luftfart såsom den grundläg
gande dogmatiska skiljelinjen men räknar dock tydligtvis krigslufträtt, som han 
behandlar kortfattat under nr 1261 ff-, till lufträtten. Jfr Pépin s. 499.

trinen.
Man möter ibland den uppfattningen, att lufträtten bör anses 

omfatta två från varandra skilda områden, nämligen dels den civila 
lufträtten och dels krigslufträtt eller militärlufträtt3, vartill man 
då vanligen räknar ej blott rättsreglerna om luftkrigs förande (luft
krigsrätt) utan även de speciella bestämmelserna om militär luft
fart under fredliga förhållanden. Den militära flygverksamheten har 
emellertid reglerats från helt andra utgångspunkter än civilluftfarten 
och företer så avgörande särdrag, att det förefaller lämpligast att 
lämna den helt utanför. Den hör onekligen närmast tillsammans 
med övriga militärrättsliga (krigsrättsliga) regler. Till förebyg-
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gande av eventuellt missförstånd måste dock påpekas, att denna 
ståndpunkt ingalunda innebär, att man helt släpper den militära 
luftfarten ur sikte. Tvärtom äro, vid sidan av de militära special
bestämmelserna, de allmänna lufträttsliga reglerna i stor utsträck
ning tillämpliga även på militärluftfarten. Vad beträffar exempelvis 
den rättsliga behandlingen av utomobligatoriska skador i följd av 
luftfart göres sålunda principiellt icke någon skillnad mellan det 
fall, att skadan förorsakats av ett civilt flygplan, och det fall, att i 
stället ett militärflygplan uppträder såsom skadegörare. Det förtjä
nar i detta sammanhang anmärkas, att i flertalet svenska rättsfall 
angående luftfartsskador, som varit föremål för överdomstolarnas 
avgörande, kronan uppträtt såsom svarandepart i egenskap av ägare 
till militärflygplan. Hela den så att säga civila delen av militärluft- 
rätten kommer alltså att automatiskt inbegripas i lufträtten.

Härmed ha lufträttens gränser i korthet skisserats. Resultatet 
överensstämmer i stort sett med den inom doktrinen allmänt veder
tagna uppfattningen. Vad som egendomligt nog synes ha vållat 
avsevärda meningsskiljaktigheter är däremot den rent tekniska ut
formningen av en adekvat definition på begreppet lufträtt, sådant 
detta allmänt uppfattas.

Enligt många författares mening karakteriseras lufträtten därav, 
att de dit hänförliga reglerna utspela sig i den särskilda »miljö», 
som luften (luftrummet) utgör. Emellertid förtydligas det sagda 
genom tillägget, att därmed endast avses luftens utnyttjande »ge
nom luftfart», »för transportändamål» e. d., varefter uttryckligen 
undantas alla andra former för nyttjande av luftrummet (radio 
etc.).4 Flera ytterligare fin justeringar erfordras för att man skall få

4 Så t. ex. Visscher, Les conflits de lois en matière de droit aérien. Cours de 
l’Académie de droit international de La Haye II (1934) s. 286: »Le droit aérien 
embrasse l’ensemble des règles qui régissent le milieu aérien et son utilisation en vue 
de la navigation aérienne.» Vidare kunna nämnas Le Goff nr 3, Wbgerdt, Luft
recht (1936) s. 5, Goedhuis, Handbook s. 1 och Archinard s. 234 a. Malézieux 
utsätter i RFDA 1948 s. 44 Visschers definition för en hårdhänt kritik, som emel
lertid till stor del icke är träffande, emedan han vid citerandet av definitionen 
utelämnat de sista, viktiga orden (»en vue de la navigation aérienne») och därför 
beskyller Visscher för att i lufträtten vilja inbegripa samtliga rättsregler om 
radio, trådlös telegrafi osv., allt ämnen som Visscher för övrigt uttryckligen un
dantagit på s. 287. Malézieux tillskriver honom alltså — möjligen missledd av 
Lemoine nr 4, som gjort sig skyldig till samma förbiseende — en mening, som han 
aldrig omfattat.
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med de partier av lufträtten, vilka ej direkt angå luftrummets nytt
jande för luftfart, t. ex. befälhavares och besättnings rättsliga ställ
ning eller de särskilda tullföreskrifterna. En definitionsmetod, som 
tvingar till så många undantag och förtydliganden, förefaller oprak
tisk.

På goda grunder går man därför numera vanligtvis rakt på sak 
och anger luftfarten såsom lufträttens objekt. Mest koncis är onek
ligen Oppikofers formulering: »Luftrecht ist Recht des zivilen 
Luftverkehrs».5 På samma sätt — dock med den skillnaden, att den 
militära lufträtten i strid mot vad nyss rekommenderats icke undan- 
tagits — definierar Svenska akademiens ordbok lufträtten såsom 
sammanfattningen av rättsregler rörande luftfarten.6 Uttrycken 
»luftfartens rätt» resp, »rättsregler rörande luftfarten» måste dock 
fattas i mera vidsträckt bemärkelse än som förefaller naturligt för 
att icke definitionen skall bli alltför trång. Man tänker nämligen i 
första hand blott på reglerna om själva flygningens bedrivande, om 
befordran, om skador, som förorsakas under flygningen, o. d., där
emot knappast på sådana delar av lufträtten som de viktiga reglerna 
om inteckning och panträtt i luftfartyg och liknande regelkomplex, 
vilka icke direkt avse luftfartens bedrivande. Lemoine vill lösa 
denna svårighet genom att placera in luftfartyget i blickpunkten 
och alltså bestämma lufträtten såsom »la branche du droit qui 
détermine et étudie les lois et règles de droit réglementant la circu
lation et l’utilisation des aéronefs, ainsi que les rapports qu’elles 
engendrent».7 Visserligen får man härigenom med just hypoteks-

5 Oppikofer, Probleme s. 146 a. Jfr Reuss, Luftrecht für Motor- und Segel
flieger (1934) s. 11, där en äldre och något mera mångordig definition av Oppi
kofer citeras. Liknande definition ges av exempelvis Ambrosini, Corso di diritto 
aeronautico I (1930) s. 7 (»Il diritto aeronautico è quella branca del diritto ehe 
studia tutti i rapporti (pubblici e privati, nazionali ed internationali) nascenti dalla 
navigazione aerea e ne détermina il regolamento giuridico.») och efter honom 
Coquoz s. 3 (»On peut le définir: branche du droit qui étudie les rapports 
naissants de la navigation aérienne et en détermine la réglementation juridique.»).

G Härvid hänvisas till bet. 1917, som dock ej innehåller någon uttrycklig de
finition.

’ Lemoine nr 4. I huvudsak likalydande definition Pépin s. 491. Malézieux 
i RFDA 1948 s. 44 inbegriper även »la construction» av luftfartyg. Ifrågavarande 
definitionsmetod är, i motsats till vad Lemoine synes anta, ingalunda någon nyhet. 
Redan t. ex. Kohler, Luftfahrtrecht (1912) s. 1 använder den, då han betecknar 
lufträtten såsom »die Zusammenstellung der Normen, welche die Luftfahrzeuge 
und ihren Verkehr beherrschen».
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reglerna men till priset av en alldeles onödig snedvridning av defini
tionen. En kombination mellan de båda definitionsmetoderna före
faller onödigt omständlig.8 Den enklaste och närmast till hands lig
gande utvägen synes i stället vara att hålla fast vid luftfarten såsom 
den naturliga utgångspunkten men göra ett tillägg, som något vid
gar gränserna. I enlighet med denna uppfattning skulle lufträtten 
alltså lämpligen kunna bestämmas såsom den samlande beteckningen 
för de rättsregler, vilka hänföra sig till den civila luftfarten eller 
förhållanden, som stå i samband därmed.9 Givetvis blir på så sätt 
den närmare omfattningen av definitionens täckningsområde be
roende av vad man lägger in i ordet »samband», vilket ju i viss mån 
gör gränserna elastiska. Detta torde emellertid blott vara till fördel, 
särskilt som elasticiteten endast får betydelse i fråga om gränsdrag
ningens detaljer. Den valda formuleringen torde vara den klaraste 
och mest rättvisande och därför också bäst ägnad att fylla en defi
nitions vägledande pedagogiska funktion.

8 Riese s. 11 använder rent av samtliga tre i texten antydda metoder jämsides 
med varandra: »Unter ’Luftrecht’ verstehen wir die Gesamtheit der rechtlichen 
Sondernormen, die sich auf die Luftfahrt, die Luftfahrzeuge und den Luftraum in 
seiner Eigenschaft als Element der Luftfahrt beziehen.» Så även Zeytinoglu s. 12.

” I lufträttsdoktrinen påträffas ett liknande definitionssätt hos Bolla nr 3 : 
»C’est la branche du droit qui régit la navigation aérienne et tout ce qui s’y rapport 
essentiellement.» Med avsikt undvikes emellertid uttryck av typen »organiskt sam
band». Då det förefaller praktiskt och pedagogiskt välmotiverat att i detta sam
manhang behandla även vissa förhållanden, vilka ej direkt hänföra sig till själva 
luftfarten, bör man ej tveka att inbegripa dem under lufträtten, oavsett om man 
anser det föreligga något »organiskt» samband eller ej.

1 För en översikt över svensk luftfartslagstiftning, se Grönfors i Zeitschrift 
für Luftrecht 1952 s. 44 ff.

II. Lufträttens kärna utgöres av en rad specialförfattningar.1 De 
viktigaste av dessa äro KF 26 maj 1922 om luftfart (luftfartsför
ordningen) , lagen 26 maj 1922 angående ansvarighet för skada i 
följd av luftfart (luftfärtsskadelagen), lagen 5 mars 1937 om be
fordran med luftfartyg (luftbefordringslagen) och lagen 4 januari 
1939 om frihet från kvarstad och skingringsförbud för vissa luft
fartyg. Härtill ansluta sig en mängd författningar, t. ex. lagen 7 
september 1914 angående förbud mot lufttrafik över svenskt om
råde, KK 20 april 1928 med vissa bestämmelser rörande tillämp
ningen av förordningen d. 26 maj 1922 om luftfart (tillämjmings-
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kungörelsen), KK 31 augusti 1938 om sanitär kontroll över luft
farten och KK 3 december 1948 angående tillämpning av vissa 
internationella trafikregler för luftfart m. m. Slutligen äro att 
nämna de på administrativ väg av luftfartsstyrelsen utfärdade sär
skilda föreskrifterna angående civila flygplatser, flygning vid dålig 
sikt etc.2 och andra förvaltningsföreskrifter samt de speciella be
stämmelser, som innehållas i bilaterala luftfartsavtal mellan Sverige 
och främmande makter.3

2 Sådana meddelas genom luftfartsstyrelsens försorg bl. a. i publikationen Med
delanden från luftfartsmyndigheten.

3 Se i serien Sveriges överenskommelser med främmande makter offentliggjorda 
bilaterala luftfartsavtal.

4 En kort överblick över dessa har i svensk rättslitteratur givits av Rank, Ein
wirkung des Krieges auf die nichtpolitischen Staatsverträge (1949) s. 173 ff.

Karakteristiskt för detta lagstiftningskomplex är, att det i sina 
viktigare delar grundats på internationella luftfartskonventioner4, 
till vilka Sverige anslutit sig, nämligen Pariskonventionen 1919 om 
internationell civil luftfart, vilken numera ersatts av Chicagokon
ventionen 1944 i samma ämne, Warszawakonventionen 1929 om 
luftbefordran, den i Rom år 1933 avslutade konventionen rörande 
fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om kvarstad 
etc. å luftfartyg (med Romkonventionen avses i detta arbete ej 
denna utan den samtidigt antagna men av vårt land icke ratificerade 
konventionen om luftfartsskador) och Haagkonventionen 193 3 om 
internationell hälsovård beträffande luftfarten. I detta sammanhang 
bör även omnämnas det arbete på lufträttens förenhetligande, som 
nedlagts av de ledande flygbolagens samarbetsorganisation Inter
national Air Transport (förut Traffic) Association (IATA).

Men lufträttens innehåll är ingalunda uttömmande angivet ge
nom denna uppräkning. Vid sidan av den uttryckliga specialregle
ringen finnas nämligen betydande områden, där i brist på särskilda 
föreskrifter allmänna rättsregler av olika slag gripa in. Ett klar
görande exempel erbjuda just luftfartsskadorna, vilkas rättsliga be
handling bestämmes av vanliga skadeståndsrättsliga regler i den mån 
luftfartsskadelagen uttryckligen eller tolkningsvis ej ger vägled
ning. På samma sätt bilda allmänna avtalsrättsliga och befordrings- 
rättsliga principer bakgrunden till luftbefordringslagens stadganden. 
Man måste alltså göra klart för sig, att lufträttens rayon icke är 
begränsad till speciallagstiftningen, utan att det tvärtom framstår
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såsom en angelägen uppgift att söka belysa samspelet mellan denna 
och de supplerande allmänna rättsreglerna.5

En blick på lufträtten avslöjar genast, att däri ingå delar av alla 
de stora juridiska disciplinerna, från statsrätt och folkrätt etc. över 
civilrättsämnena till straff- och processrätt. Lufträtten ger onek
ligen vid första påseende intryck av ett brokigt lapptäcke. I själva 
verket utmärker sig lufträtten dock för ett flertal karakteristiska 
drag, vilka visa, att materialet trots allt besitter en anmärkningsvärd 
homogenitet.

Främst faller det i ögonen, att lufträtten är så utpräglat inter
nationell till sin läggning.6 Härmed åsyftas givetvis ingalunda, att 
det skulle föreligga något slags överstatlig lagstiftning, utan endast, 
att de nationella lagstiftningarna till stora delar överensstämma med 
varandra och med internationella konventioner och traktat. Luft
farten ingriper mera intensivt i det mellanfolkliga umgänget än 
användningen av övriga trafikmedel. Strävandena efter internatio- 
nalitet ta sig även uttryck på det företagsekonomiska området i 
olika former av samarbete mellan flygbolag i skilda länder alltifrån 
okomplicerade avtal om ömsesidig teknisk service eller viss sam- 
trafik ända till utomordentligt fasta samorganisationer av typen 
Scandinavian Airlines System (SAS). Under det att en långt driven 
internationell enhetlighet på många andra rättsområden är ett syn
nerligen eftersträvansvärt mål, är den i fråga om lufträtten ett livs
villkor.7 »Världslufträtten» är en nödvändig förutsättning för att 
flyget effektivt skall kunna fylla sin viktiga uppgift i den inter
nationella samfärdselns tjänst. Intresset av konformitet är t. o. m. 
så stort, att man vid intern lagstiftning principiellt bör föredra en 
äldre och kanske i och för sig ej fullt tillfredsställande regel, som 
dock förekommer i de ledande rättssystemen, framför en regel, som 
visserligen är nyare och mera ändamålsenlig men saknar universa- 
litet.

Det bör framhållas, att betydelsen av enhetliga lufträttsregler icke 
inskränker sig till den »materiella» rättens område. Enheten innebär 
vidare, att man automatiskt undanröjer en mängd internationellt -

5 Jfr Riese i AfL 1941 s. 18.
8 Jfr t. ex. Le Goff nr 21 och Supplement nr 21—1, Coquoz s. 53, Cacopardo 

i AfL 1943 s. 3 5, Oppikofer, Probleme s. 147 a, Lemoine nr 7, Malézieux i 
RFDA 1948 s. 34, Bolla nr 7 ff.

’ Så bl. a. Goedhuis, Convention s. 79 och Airlegislations s. 66 ff., Bolla nr 8.
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privaträttsliga problem av synnerligen intrikat natur.8 Denna bi
produkt av lufträttens internationalisering kan icke skattas nog högt.

Med nu påpekade särdrag sammanhänger en annan framträdande 
egenskap hos lufträtten, nämligen dess starkt politiska färgning.9 
Varje del av rättssystemet erbjuder ju i åtminstone någon riktning 
mer eller mindre framträdande politiska aspekter. Lufträtten kan i 
detta avseende räknas till de mest brännbara ämnena. Även civil
flyget har visat sig besitta den största militära betydelse och alltså 
vara en maktfaktor att räkna med på det internationella planet. De 
flesta länder driva därför till skydd för egna intressen en ganska 
restriktiv luftfartspolitik gentemot främmande stater. Denna för
siktiga och ofta avvisande hållning har givetvis icke undgått att i 
många avseenden sätta sin prägel på lufträtten.

Det internationella lagstiftningsarbetet utgör en illustration till 
detta påstående. Trots att, såsom nyss framhållits, internationell 
enhetlighet på detta område är en oundgänglig förutsättning för ett 
riktigt utnyttjande av flygets möjligheter, har detta lagstiftnings
arbete ■—- vilket bedrivits med all önskvärd intensitet ända sedan 
mitten av 1920-talet — hittills icke nått annat än tämligen blyg
samma resultat. Den enda konvention, som ratificerats av ett större 
antal stater, är Warszawakonventionen om luftbefordran, vilken 
alltså kan sägas vara på god väg att bli världsrätt. Anslutningen 
till övriga konventioner har däremot varit sparsam. Ett gott belägg 
utgör även det kompakta motstånd, som mötte programmet om 
utvidgad frihet för den internationella lufttrafiken vid Chicago- 
konferensen 1944. Slutligen må i detta sammanhang nämnas den 
avgörande betydelse för de internationella luftfartsskadereglernas 
utformning, som intressemotsättningen mellan länder med välut
vecklad internationell luftfart och transitoländer har haft.

Som ett komplement till den nyss omtalade restriktiva inställ
ningen, vilken dikterats av allmänpolitiska och militärstrategiska 
skäl, framstår en motsvarande tendens på handelspolitiska området 
därigenom, att luftfartslagstiftningen och luftfartspolitiken utfor
mats i markerat protektionistisk riktning, denna term tagen i utom
ordentligt vidsträckt betydelse.* * * 1 Erfarenheten har nämligen visat, att

8 Jfr exempelvis Wikander, Luftbefordringslagen s. 10, 66.
" Detta drag påpekas bl. a. av Coquoz s. 54 f., Cacopardo, a. st., Lemoine

nr 8 och Malézieux i RFDA 1948 s. 34 f.
1 Jfr Coquoz s. 5 5 f. och Riese s. 16.
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den yrkesmässiga lufttrafiken blott med svårighet kan göras till en 
räntabel affär. Icke minst har detta framgått av den internationella 
ekonomiska luftfartskrisen efter det andra världskrigets slut. Det 
förefaller alltså finnas ett påtagligt behov av att ekonomiskt stärka 
den yrkesmässiga lufttrafiken, och detta behov söker man tillgodose 
på flera sätt. Dels vill man genom diverse föreskrifter skydda det 
egna landets kommersiella flyg mot utländsk konkurrens.* 2 Och dels 
strävar man på olika vägar efter att understödja luftfarten och främja 
dess utveckling till en bärkraftig transportindustri. En av luftbe
fordringslagens resp. Warszawakonventionens viktigaste uppgifter 
är sålunda att begränsa fraktförarens ansvarighet för skador, som 
drabba passagerare och gods. Genèvekonventionen 1948 om pant
rätter i luftfartyg verkar likaledes i stödjande riktning genom att 
öppna nya kreditmöjligheter. Dessa exempel befinna sig i den ena 
ändpunkten av en hel serie stödåtgärder, vars motsatta ytterlighet 
utgöres av ett helt öppet utdelande av subsidier och statsbidrag. 
Att även i tider av ekonomisk depression hålla i gång ett välutvecklat 
trafikflyg har nämligen visat sig vara en nödvändighet för ett lands 
näringsliv och kanske även något av en prestigesak.

Såsom exempel kan anföras de i de flesta länder förekommande bestämmelser, 
genom vilka man förbehåller det egna landets flyg rätten till all s. k. cabotage-
trafik. Ang. denna företeelse kan hänvisas framför allt till A. Meyer, Le cabotage 
aérien (1948).

3 Härom närmare ovan s. 105.
4 Coquoz s. 54, Cacopardo, a. st. Jfr ovan s. 9 med not 1.
5 Jfr Archinard s. 23 6 a, 243 a ff.

Den protektionistiska linjen i lufträtten är emellertid långt ifrån 
konsekvent genomförd. I exempelvis luftfartsskadelagen har den 
rent av slagit över i sin motsats genom att man pålagt ett principiellt 
obegränsat skadeståndsansvar, grundat på föreställningen om flyg
ningens extrema farlighet.3 Båda de nu påpekade tendenserna äro i 
sina renodlade former ett arv ifrån flygets pionjärtid.

Ytterligare några utmärkande egenskaper för lufträtten må här 
framhållas. Den är sålunda starkt präglad av att den är modern, 
en nyskapelse, som icke vuxit fram såsom ett resultat av en lång och 
ostörd rättsutveckling utan tvingats fram på kortast möjliga tid.4 
Härmed sammanhänger, att den i sina centrala delar är en typisk 
konventionsrätt5 med de svagheter, som därav följa: lösningarna 
äro ofta icke de ändamålsenligaste utan frukten av en kompromiss
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mellan starkt divergerande uppfattningar, vilket ej sällan medför 
betydande tolkningssvårigheter. Man har — i motsats till förhål
landet på sjörättens område —- ej haft tid att avvakta en sedvane- 
rättslig utbildning av de nya rättsinstituten. Denna brådska har 
också förlänat lufträtten en viss provisorisk karaktär? Man har att 
göra med ett rättsområde, där det i första hand gällt att snabbt 
finna åtminstone tills vidare någorlunda användbara regler för att 
tillgodose det omedelbara behovet. En fördjupning och finslipning av 
systemet har däremot i stort sett måst ställas på framtiden.

I rättslitteraturen kan man finna ytterligare särdrag poängte
rade.* 7 De nu angivna torde emellertid vara de viktigaste.

0 Coquoz s. 56.
7 Sålunda brukar bl. a. framhållas, att lufträtten ingalunda är en kompilation 

ur de traditionella juridiska disciplinerna utan bör anses såsom »autonom» (så exem
pelvis Coquoz s. 53 f., Lemoine nr 12, Malézieux i RFDA 1948 s. 37 ff. och 
Riese s. 12), vidare att den är grundad på en typisk speciallagstiftning (Caco- 
pardo, a. st.), att den utmärker sig för »fullständighet i systemet», dvs. att alla 
rättsområden finnas representerade (ib.), att den besitter ett starkt kommersiellt 
drag (Montella s. 15 f.), att den är präglad av lagstiftarens misstro mot den 
nya och »farliga» luftfarten (Juglart i Le droit privé français au milieu du XXe 
siècle, 19 50, s. 417 ff.) samt att den till stor del utgöres av tvingande rättsregler 
(Zeytinoglu s. 15) och rigorösa säkerhetsföreskrifter (Lemoine nr 9).

8 Exempel på en mönstergillt genomförd disposition av denna typ ger Shaw
cross.

° Så t. ex. Lemoine nr 14 i. f.

III. När man söker ordna det lufträttsliga materialet, kan man 
givetvis nöja sig med en gruppering efter rent praktiska riktlinjer 
utan att bekymra sig om huruvida några djupare liggande skilje
linjer möjligen skulle kunna letas fram. Med en sådan metod kan 
otvivelaktigt nås utmärkta resultat.8 Men fråga är, om icke de prak
tiska kraven kunna förenas med en ur systematisk synpunkt klarare 
och mera tillfredsställande indelning.

Det har ibland föreslagits, att man skulle lägga skillnaden mellan 
internationell och intern rätt till grund för dispositionen.9 Emeller
tid vore det olyckligt att dra upp en skarp gräns där i själva verket 
ingen finnes eller rättare sagt borde få finnas. De nationella luft- 
fartslagstiftningarna överensstämma i stor utsträckning med var
andra och med de internationella konventionerna, och målet för det 
fortsatta arbetet måste vara att ytterligare öka denna överensstäm-
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melse. Den föreslagna dispositionsmetoden står därför i alltför bjärt 
kontrast mot lufträttens starkt internationella prägel.

Den naturliga indelningsgrunden synes däremot vara att söka i 
skillnaden mellan offentlig och privat rätt.1 Visserligen har det visat 
sig nära nog omöjligt att i detalj fixera en klar och hållbar gräns 
mellan dessa två delar av rättsordningen.2 Att en ungefärlig gräns
dragning kan företas är däremot ovedersägligt, likaså att den i 
många sammanhang lämpligen bör företas, eftersom vissa betydelse
fulla olikheter verkligen låta sig fastställas. Den föreslagna uppdel
ningen gör i detta speciella fall samtidigt rättvisa åt en för luft
rätten karakteristisk företeelse, nämligen luftprivaträttens påtag
liga eftersläpning i jämförelse med de offentligrättsliga delarna av 
lufträtten vad beträffar såväl internationellt som nationellt lagstift
ningsarbete.3 Detta sammanhänger givetvis därmed, att lösandet av 
de centrala offentligrättsliga problemen om rätt till överflygning av 
främmande makts territorium etc. varit en primär förutsättning för 
att någon luftfart överhuvud skulle kunna bedrivas, medan däremot 
de privaträttsliga frågorna om befordringsavtal m. m. så att säga 
på ett naturligt sätt kommit i andra rummet, särskilt som det där 
legat ganska nära till hands att fylla ut de mest besvärande luckorna 
genom analogier från det egna landets allmänna civilrättsliga regler. 
Kanske kan luftprivaträttens långsammare mognad även ses såsom 
ett utslag av den för hela privaträtten utmärkande mera statiska 
karaktären.

1 I samma riktning uttala sig bl. a. Pittard i ZSR 1931 s. 2, Le Goff nr 22, 
Troitsch i AfL 1940 s. 124, Goedhuis, Handboek s. 1 och Bolla nr 4.

2 Härvid brukar åberopas en numera klassisk uppsats av Ross i TfR 193 6 
s. 109 ff. Se vidare bl. a. Herlitz, Inledning till förvaltningsrättens studium (1937) 
s. 11 ff. (beträffande den likartade frågan om skillnaden mellan offentlig och pri
vat verksamhet) samt Ljungman, Skada och olägenhet s. 5 och Skattefordran s. 3.

3 Detta i och för sig lätt iakttagbara fenomen har påpekats av bl. a. Lemoine 
nr 13 och Bolla nr 6 i. f.

23 — 516884 K. Grönfors

Några vittgående slutsatser få emellertid icke dras av den före
slagna indelningen. Den är blott ämnad såsom en stomme för den 
lufträttsliga systematiken i stort, en grovsortering av materialet till 
vinnande av större klarhet och överskådlighet. Man måste hela 
tiden vara fullt medveten om att de offentligrättsliga och privat
rättsliga delarna av lufträtten ofta flyta i varandra och att det 
därför är varken nödvändigt eller ens lämpligt att söka genomföra 
en rigorös gränsdragning. Tvärtom kan det vara välmotiverat att i
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en systematisk framställning av lufträtten behandla offentligrättsliga 
problem i omedelbart samband med privaträttsliga. Likaledes är det 
påfallande, hur civilrätten och kanske i särskilt hög grad de skade- 
ståndsrättsliga reglerna alltmera kommit att influeras av ofifentlig- 
rättsliga synpunkter.4 5 Denna tendens gör sig naturligtvis gällande 
även på lufträttens område och får icke skymmas av ett till benhård 
dogmatism stelnat krav på boskillnad mellan lufträttens offentlig
rättsliga och privaträttsliga avsnitt.

4 Jfr t. ex. Eek i Festskrift till Lundstedt s. 112 f. samt ovan s. 82.
5 Se härom närmare Coquoz s. 3 3 f. Motsvarande tankegångar göra sig gäl

lande på andra områden, där det är fråga om tolkning av i det nationella rätts
systemet införlivade konventioner. Se exempelvis om konossementslagen (den s. k. 
Haaglagen) å ena sidan Schmidt s. 110 och å andra sidan Sejersted i TfR 1946 
s. 562. Jfr NJA 7957 s. 379.

6 Att fastställa sådana allmänna riktlinjer måste dock vara förenat med bety
dande svårigheter, emedan konventionerna, såsom förut påpekats, i så stor utsträck
ning äro baserade på kompromisser mellan skilda principiella uppfattningar.

IV. När man ställes inför uppgiften att tillämpa lufträttsliga 
regler, måste man ta ståndpunkt till ett par grundläggande lag
tolkningsproblem, som härvid aktualiseras. Det synes på grund härav 
vara lämpligt att beröra dessa i förevarande sammanhang. Av na
turliga skäl kan här icke företas en mera djupgående undersökning; 
blott några huvudkonturer skola skisseras. Detta torde emellertid 
vara nog för att belysa ifrågavarande på lufträttens område ständigt 
återkommande frågeställningar och därmed foga ytterligare ett ka
rakteristiskt drag till lufträttens »fysionomi». Man måste dock hålla 
klart för sig, att problemen ingalunda äro begränsade till lufträtten.

Lufträttens starkt internationella prägel har förut understrukits. 
Denna dominerande egenskap har föranlett Alvarez att lansera en 
särskild »internationalistisk» tolkningsprincip.® I de fall den luft
rättsliga speciallagstiftningen icke lämnar uttryckligt besked skulle 
man, enligt denna uppfattning, icke falla tillbaka på den nationella 
lagstiftningens stadganden och bärande principer utan i stället söka 
få fram supplerande regler genom att anknyta till de allmänna rätts
liga riktlinjer, som erkänts av flertalet till vår kulturkrets hörande 
stater eller uttryckts i internationella konventioner, vilka kunna 
sägas ha vunnit mera allmän anslutning.6

Denna tanke har emellertid bestämt avvisats av en betydande 
majoritet jurister. Som skäl härför har bl. a. anförts, att den luft-
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rättsliga speciallagstiftningen utgör en integrerande del av den inom
statliga rätten och bör behandlas i enlighet härmed. Beträffande 
svensk rätt må i detta sammanhang framhållas, att i händelse av 
oöverensstämmelse mellan en ratificerad konvention och motsva
rande nationella bestämmelser dessa senare torde anses gripa över.* * * * * * 7

’ Se särskilt rättsfallet NJA 1925 s. 65 5. Jfr Sundberg, Lag och traktat
(2. uppl. 1942) s. 61, Eng i Nordisk Tidsskrift for international Ret 1938 s. 108 f.,
Michaeli, Internationales Privatrecht (1948) s. 38 f., H. Strömberg s. 238 och
460 not 33,’ Karlgren, Kortfattad lärobok i internationell privat- och processrätt
(1950) s. 27 not 3 samt Gihl, Den internationella privaträttens historia och all
männa principer (1951) s. 4. Före 1925 års rättsfall hade motsatt mening hävdats
av Undén, Studier i internationell äktenskapsrätt I (1913) s. 3 f.

8 Jfr ovan s. 348 f.
9 Belysande är följande på måfå valda exempel. Warszawakonventionen om 

luftbefordran upptar icke något stadgande angående mottagares rätt att besiktiga 
(undersöka) ankommet flygfraktgods. Från tysk ståndpunkt måste konventionens 
tystnad uppfattas så, att ingen sådan undersökningsrätt är tillerkänd mottagaren. 
En fransk jurist skulle emellertid med utgångspunkt i sin rättsordnings allmänna 
frakträttsliga regler komma till rakt motsatt resultat. Se John i AfL 1940 s. 3 8.

Vidare har man framhållit, att de med den interna rätten införli
vade konventionerna och traktaten icke kunna fullständigt reglera 
samtliga de företeelser, som falla inom ramen för denna »konven - 
tionsrätts» sammanlagda tillämpningsområde, och att man kanske 
ej heller kan få ledning av några framdeducerade »internationella 
rättsprinciper». Man har då ingen annan möjlighet än att vända 
sig till det mera utvecklade och fullständiga inomstatliga rättssy
stemet, vilket alltså bildar en nödvändig bakgrund till specialla
garna.8 Här råder och måste alltid råda en ständig växelverkan.

Man torde lämpligen utgå från att vanliga tolkningsmetoder böra 
komma till användning. Icke desto mindre pekar den »internationa- 
listiska» metoden på en betydelsefull svaghet i strävandena efter 
konformitet. En fullständig och verkligt effektiv rättsenhet är 
omöjlig att uppnå så länge varje lands domstolar måste tolka och 
supplera de mellanfolkliga överenskommelserna från sitt eget rätts
systems utgångspunkter, varvid tydligen högst olika resultat kunna 
erhållas.9 1 görligaste mån bör man därför försöka att icke skärpa 
tendenserna till splittring utan tvärtom göra rättvisa åt lufträttens 
starkt internationella karaktär. I den händelse flera tolkningsmöj
ligheter (supplerande regler) befinnas förenliga med den nationella 
rätten, bör man sålunda föredra det alternativ, som bäst motsvarar 
den av de viktigaste utländska rättssystemen accepterade uppfatt-
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ningen, i den mån någon sådan »härskande mening» verkligen låter 
sig fastställas med erforderlig säkerhet.

Det kanske mest omdebatterade tolkningsproblem, som möter i 
lufträtten, är följande: i vilken utsträckning kommer man med till- 
lämpning av allmänt erkända tolkningsprinciper att utfylla ocb 
komplettera givna bestämmelser genom analogier från rättsreglerna 
beträffande andra trafikmedel'?

När flygningen i början av detta århundrade plötsligt förvand
lades från dröm till verklighet och därmed en mängd nya rättsliga 
problem pockade på en snar lösning, var det naturligt, att man i 
första hand tog sin tillflykt till analogier. Likaså var det naturligt, 
att man hämtade sina förebilder framför allt från sjörätten. Man 
hade i denna tillgång till ett gammalt ärevördigt rättssystem, som 
kunde förläna den nya lufträtten ett visst sken av tradition och inre 
stadga. De faktiska förhållandena uppfattade man också såsom i 
hög grad överensstämmande med varandra, något som avspeglas 
redan i den terminologi man från första stund begåvade luftfarten 
med: lufthavet, luftfartyg, flyghamn, pilot (dvs. fartygslots), luft
navigation osv. Man drog även fördel av de sjörättsliga reglernas 
universalitet.

De äldsta lufträttsliga framställningarna äro därför grundade på 
sjörätten.1 Endast sällan finner man, att också reglerna om de mark
bundna trafikmedlen föras in i synfältet.2

1 Jfr det okritiska bruket av sjörättsliga analogier hos exempelvis Meili, Das 
Luftschiff im internen Recht und Völkerrecht (1908) och Brennwald, Luft und 
Recht (1910), särskilt s. 10 ff.

2 Se dock t. ex. Meili, Ballons, Flugmaschinen und die Jurisprudenz (1909) un
der I i. f. Jfr Warschauer, Luftrecht (1910) s. 10 not 2.

3 Jfr t. ex. Arndt, Die Haftung des Luftfahrzeughalters aus Transportvertrag 
(1932) s. 20 f. och Karmann s. 82.

I många länder kom icke blott rättspraxis utan även lagstift
ningen att slå in på samma väg som doktrinen. Icke sällan ha där
vid sjörättsliga regler alltför okritiskt överförts till lufträttens do
mäner. Ett exempel härpå lämnar den gamla italienska luftfarts
lagen 1923, vilken införde abandoninstitutet, dvs. tillerkände äga
ren rätt att befria sig från personligt ansvar för en i följd av luft
fartygets användning inträffad utomobligatorisk skadegörelse genom 
att till den skadelidande avstå (abandonera) luftfartyget i befint
ligt skick.3 Ett även ganska svårt skadat fartyg med tillhörande last
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kan ofta representera betydande värden, men de få resterna av ett 
förolyckat flygplan — kringspridda och sönderslagna metalldelar, 
vanligen totalt förbränd last etc. — sakna i allmänhet så gott som 
varje förmögenhetsvärde. Abandoninstitutet är därför icke funk
tionsdugligt utan vanligen meningslöst, då man försöker tillämpa 
det i lufträtten.4

4 Samma mening exempelvis von DER MÜHLL s. 168 f. Av liknande skäl är det 
praktiskt ganska meningslöst att tillförsäkra skadelidande tredje man en legal pant
rätt eller retentionsrätt i luftfartyget. Jfr t. ex. Pittard i ZSR 1931 s. 11. (Be
stämmelsen i Genèvekonventionen 1948 art. 7 st. 5 kommer säkerligen att få en 
mycket begränsad betydelse, framför allt sedan en effektiv reglering av tredjemans- 
skadorna åstadkommits.) Däremot kan såsom argument mot en dylik panträtt eller 
retentionsrätt ingalunda åberopas juristernas traditionella motvilja mot att tänka 
sig en skadegörande handling såsom rättsfaktum för rättigheter av sådant slag. Jfr 
Arnholm, Panteretten (2. utg. 1950) s. 107 f.

5 En översättning till franska av denna intressanta lag i dess lufträttsliga delar 
återfinnes i RFDA 1949 s. 52 ff., 161 ff., 297 ff. och 391 ff.

8 Se Cacopardo i AfL 1943 s. 3 6 f. Möjligen hade detta ställningstagande av 
lagstiftaren politisk bakgrund; jfr Alessandroni-Gambardella i RFDA 1949 
s. 258 f. och ib. 1950 s. 24 f. Av Scialoja och hans elever utgavs från och med 
193 5 tidskriften »Rivista del diritto della Navigazione». — Då R. Beckman, Om 
fartygsbefälhavarens rättsliga ställning II (1945) s. 380 ff. vid behandlingen av 
luftfartygsbefälhavarens rättsliga ställning redogör för den italienska lagstiftningen, 
omtalar han icke, att den är frukten av en ytterlighetsriktning. I fortsättningen 
heter det sålunda (s. 3 82 f.): »Även om det är sannolikt, att föreskrifterna i en 
konvention i ämnet i flere punkter komma att utformas i enlighet med de stad- 
ganden, som gälla beträffande den maritima fartygsbefälhavaren, finnes det säker
ligen flere frågor, som motivera en annan reglering. Detta antydes även av en tysk 
författare, som framhåller, att man i Tyskland uppgivit tanken på att uppdraga 
riktlinjerna i lufträttslagstiftningen enligt sjörättsliga principer.» Såsom framgår av 
texten strax här nedan är denna sista uppfattning i själva verket den allmänt an
tagna.

Den italienska rätten har emellertid fortsatt på den inslagna vägen. 
Enligt en av Scialoja uppställd teori bilda sjörätt och lufträtt en 
enhetlig organisk materia, varför de faktiskt bestående skiljaktig
heterna dem emellan med det snaraste borde utjämnas; reglerna om 
markbunden trafik lämnas däremot åsido. På denna ganska egen
domliga uppfattning grundades Codice della Navigazione 19425, 
vilken alltså förnekar lufträttens självständighet och egenart.6

I de flesta länder har utvecklingen dock gått i motsatt riktning. 
Tar man en hastig överblick över den nyare litteraturen, finner man 
lätt, att den första entusiasmen för analogimetoden svalnat och efter-
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trätts av en påfallande negativ inställning. Man vill sålunda i all
mänhet7 endast med försiktighet analogisera från sjörätten8 eller 
från såväl denna disciplin som reglerna angående övriga trafik
medel.9

7 Se dock t. ex. Le Goff nr 20 (Supplement nr 20); jfr Coquoz s. 37 f.
8 Se t. ex. Tissot s. 29—44, McNair s. 90—93, 132—41 och 145—-51 samt 

Fixel s. 16.
“ Se t. ex. Arndt, a. a. s. 1 f., Lätsch, Grundlagen des öffentlichen Luftrechtes 

in der Schweiz (1935) s. 17, Troitsch i AfL 1940 s. 123—25, Goedhuis, Hand
book s. 4, Lemoine nr 17, Bolla nr 19 och Riese s. 13. Redan Zitelmann, Die 
Rechtsfragen der Luftfahrt (1914) s. 32 f. ställde sig tämligen avvisande. I den 
mån analogislut komma till användning, visa sig reglerna om landbundna trafik
medel ej sällan bättre lämpade att i mer eller mindre modifierad form appliceras på 
lufträttsliga förhållanden än motsvarande sjörättsliga regler. Jfr Shawcross nr 33 5 
med not h.

1 I den mån den allmänna skadeståndslärans regler om nöd sättas i funktion,

I själva verket torde det förhålla sig så, att analogier av angivet 
slag ganska sällan befinnas motiverade, om man använder hävd
vunna civilrättsliga lagtolkningsmetoder. Även där likheterna vid 
första anblicken synas vara iögonfallande, avslöjar ofta en närmare 
analys, att avgörande skiljaktigheter föreligga. Härigenom försvagas 
eller bortfalla också skälen för en analogi. Det sagda må belysas med 
några exempel.

Luftbefordringslagen nämner ingenting om den situationen, att 
en del av lasten måste uppoffras för att rädda flygplanet och den 
övriga lasten. Ett tvåmotorigt plan måste t. ex. på grund av inträffat 
motorfel ta sig fram till närmaste flygfält på blott en motor, och då 
denna ej förmår hålla det tungt lastade planet på tillräcklig flyg
höjd, nedbringar man flygvikten genom att lämpa en del av lasten 
över bord. Av lagens tystnad på denna punkt synes man ej böra 
föranledas att verkställa en skadefördelning i överensstämmelse med 
reglerna om gemensamt haveri. Dessa utgöra nämligen ett säreget 
sjörättsligt institut med rötter ända från antiken och bygga på den 
särskilda riskgemenskap, som fartyg och last ansetts utgöra allt
ifrån äldsta tider. De äro därigenom starkare miljöbundna än rätts
regler bruka vara, och de underliggande ändamålssynpunkterna äro 
tydligtvis i hög grad färgade av specifikt sjörättsliga förhållanden. 
Haverireglerna torde därför icke kunna överföras till andra delar 
av rättssystemet, icke ens de mest närstående. Fraktföraren torde 
därför bli principiellt1 ansvarig enligt luftbefordringslagens ansvars-
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system, trots att detta ju endast avpassats för de ordinära skade- 
f allen.

Annorlunda ter sig läget beträffande reglerna om bärgning. De 
yttre förhållandena synas fullt jämställda: om ett flygplan — det 
blir här regelmässigt fråga om sjöflygplan — tvingas nödlanda på 
vattnet och ej för egen hand kan ta sig fram till land, befinner det 
sig tydligen i samma situation som ett fartyg, vilket på grund av 
exempelvis maskinhaveri eller roderskada ej kan nå hamn utan hjälp. 
Men även reglernas syfte visar sig i båda fallen vara detsamma, näm
ligen en önskan att uppmuntra till bärgning för att därigenom stora 
värden ej onödigtvis skola gå till spillo. I stort sett förefaller det 
därför motiverat att utgå från sjörättsliga normer. Efter åtskillig 
tids förarbeten, vari Danmark deltog såsom enda nordiskt land, 
avslutades 193 8 i Bryssel en av de sjörättsliga reglerna inspirerad 
konvention om bärgning av luftfartyg till sjöss, vilken emellertid 
icke har ratificerats av någon stat och alltså ej trätt i kraft.* 2 För 
svensk rätts del har i 1922 års luftfartsförordning 40 § uttryckligen 
fastslagits principen, att »den som på sjön bärgar luftfartyg, som 
lidit haveri, eller dess last, eller som medverkar till bärgningen, har 
rätt till bärgarlön i enlighet med de grunder, som stadgas i sjöla
gen».3 Även utan en sådan bestämmelse skulle svenska domstolar 
säkerligen komma till just detta resultat.4

korrigeras dock det i texten angivna resultatet därigenom, att de, till vilkas för
mån uppoffringen skett, anses skyldiga att erlägga »priset» för räddningen på lik
nande sätt som vid gemensamt haveri.

2 Se ang. bärgningskonventionen bl. a. Ripert i Rev. mar. 39 (1939) s. 24 ff., 
Riese i AfL 193 8 s. 219 ff. och 1939 s. 140 ff., Mangoldt, ib. s. 91 ff., 
Knauth i ALR 1939 s. 146 ff., Latchford i JAL 1939 s. 147 ff., Goedhuis, 
Handboek s. 3 52 ff., Shawcross nr 504 och Lemoine nr 396 ff. Beträffande för
beredande utkast till konventionen, se Riese i AfL 1932 s. 76 ff. och 1934 s. 217 ff. 
Ang. fortsatta arbeten på en bärgningskonvention, se Shawcross nr 5 05.

2 Luftfartsförordningens formulering är alltså något mera inskränkt än 1919 års 
Pariskonvention art. 23, som gav följande generella föreskrift: »Bärgning av luft
fartyg skall, så vitt ej annorlunda överenskommits, ske i enlighet med sjörättens 
grundsatser.» Liknande klausuler förekomma ofta i bilaterala luftfartsavtal. 
Chicagokonventionen 1944 har gått längre genom att i art. 2 5 dels ålägga för- 
dragsslutande parter en längre gående bärgningsplikt, innefattande även efterspa
ning och liknande åtgärder, dels utvidga dessa regler till att gälla även till lands 
förolyckade flygplan.

4 Jfr det danska rättsfallet UfR. 1928 s. 872 och därtill Sindballe s. 400 not 1, 
av Thorbj0rnsen, No cure — no pay (1951) s. 141 anf. norska rättsfall, vidare
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Den trafikrättsliga speciallagstiftningen är i stora delar att förstå 
såsom en påbyggnad på allmänna rättsregler. Ofta måste därför 
luftfartslagarnas tystnad på en viss punkt anses såsom ett indicium 
på att dessa allmänna rättsregler skola tillämpas snarare än att ett 
analogislut från liknande speciallagar är avsett.

Sådant är läget exempelvis beträffande frågan om flygplansbefäl- 
havares möjligheter att ingå avtal med rättsligt bindande verkan 
för sin huvudman. Denna fråga har i likhet med problemet om be
fälhavarens och besättningens rättsliga ställning överhuvud ännu ej 
reglerats i en internationell konvention men står för närvarande 
på dagordningen.* * * * 5 6 Fartygsbefälhavare ha ju sedan gammalt ansetts 
vara utrustad med en vittgående ställningsfullmakt.® I äldre tid 
var en sådan oundgängligen nödvändig, då fartygen ju kunde vara 
borta på årslånga resor, under vilka befälhavaren saknade möjlig
het att nå kontakt med sin redare. Att man i betydande omfattning 
har bibehållit denna ordning även i modern tid trots de möjlig
heter till snabba förbindelser, som radio, telegraf, telefon och post 
numera erbjuda, beror ingalunda på att man skattat åt någon över
driven pietetskänsla. Tvärtom finnas fortfarande, åtminstone i viss 
utsträckning, goda skäl att utrusta fartygsbefälhavaren med täm
ligen vittgående maktbefogenheter i detta liksom i flera andra av
seenden.7 Något motsvarande kan däremot icke sägas gälla om hans 
kollega i luften. Ett trafikflygplan — det är ju närmast befälhavare 
på sådana, som här komma i fråga -—■ står i så gott som ständig 
radiokontakt med flygbolaget antingen direkt eller via någon för
medlare (samarbetande trafikbolag, markradiostation e. d.). Omdis
positioner av skilda slag kunna därför med lätthet företas centralt. 
Härtill kommer, att avslutande av avtal med passagerare och av-

de i AfL 1937 s. 100 refererade italienska domarna samt beträffande engelsk rätt
t. ex. Nokes s. 104 och McNair s. 13 8. Eichler, Die Rettung von Luftfahr
zeugen aus Seenot (1933) s. 84 framhåller, att man principiellt bör utgå från de
sjörättsliga reglerna, men varnar samtidigt för ett kritiklöst bruk av analogier (ang. 
det nyssnämnda danska rättsfallet, jfr a. a. s. 20).

5 Jfr Wikander i SvJT 1947 s. 547. Ang. vissa förarbeten, se Riese i AfL 1932 
s. 78 ff. och 1939 s. 146 f.

6 Se härom i nordisk rättslitteratur framför allt R. Beckman, Om fartygs- 
befälhavarens rättsliga ställning I (1936) och II (1945).

7 Se R. Beckman, a. a. II s. 391 ff. Dock förefaller med hänsyn till den moderna 
kommunikationsteknikens utveckling ställningsfullmaktens omfång böra inskrän
kas något, exempelvis efter mönster av den holländska sjörättens art. 360.



361

sändare av flygfraktgods praktiskt taget aldrig sker genom befäl
havaren utan genom en välutvecklad markorganisation (avdelnings
kontor och representanter av olika slag). Till markorganisationens 
uppgifter hör även att förse flygplanet med drivmedel, reservdelar 
och vad i övrigt erfordras för resans fortsättande. Flygplanets befäl
havare ombesörjer i stort sett blott det tekniska genomförandet av 
färden. En analogi med sjörätten synes alltså omotiverad — en upp
fattning som också förefaller ha trängt igenom i modern lufträtts
lig litteratur.* * 8 I brist på uttryckliga bestämmelser bör man falla 
tillbaka på allmänna fullmaktsregler.9

8 Jfr Bucher, Le statut juridique du personnel navigant de l’aéronautique civile
(1949) s. 81.

8 Jfr R. Beckman, a. a. II s. 3 83, som döck tillägger: »Möjligt är, att man i 
praxis jämsides med dem kommer att beakta jämväl sjölagens bestämmelser om be
fälhavaren, något som i anseende till de många beröringspunkter lufträtten har 
med sjörätten ligger nära till hands.» Bakgrunden till detta yttrande är förf:s 
redan förut s. 3 57 not 6 kritiserade allmänna syn på förhållandet mellan sjörätt och 
lufträtt. — Med det sagda förnekas ingalunda, att det i vissa mera sällsynta situa
tioner (t. ex. då fraktflygplan befinna sig i »trampfart») kan föreligga ett beak- 
tansvärt behov av att låta befälhavaren tämligen självständigt ingå avtal med för 
huvudmannen bindande verkan. Här reder man sig emellertid med de allmänna 
reglerna om ställningsfullmakt. Visserligen kan avtalslagen 10 § andra st. icke till- 
lämpas direkt, då ju härför kräves, att ställningen enligt »lag eller sedvänja» med
för behörighet att handla å huvudmannens vägnar, och någon sedvänja i förelig
gande fall knappast torde kunna påvisas. Men svensk praxis går längre och erkän
ner i viss utsträckning en ställningsfullmakt även utanför de snäva gränser, som 
uppdragits i avtalslagen; se exempelvis NJA 1943 s. 316 och 1930 s. 86.

1 Ang. denna term, se ovan s. 341.

De nu givna exemplen torde visa, att en analogisering från när
liggande rättsområden knappast kan anses motiverad i den utsträck
ning, som man i förstone skulle vilja anta. Även om framställningen 
i det föregående endast tagit hänsyn till lufträttens speciella förhål
landen, har den kanske ändock i någon mån kunnat bidra till att 
belysa en för hela den trafikrättsliga1 problematiken betydelsefull 
fråga.
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A 349 .......... . . . 202 s. 316 . . . . . . . . 159
A 3 85 .......... ... 27 A 205 . . . . . . . . 189

1922 s. 53 ............ . . . 158 A 387 . . . . . . . . 219
s. 154 .......... . . . 175 A 452 .. . . . . . . 219
s. 424 .......... ... 219 B 320 . . . . .... 246
A 93—97 . . ... 200 B 321 . . . . .... 246
A 217 .......... ... 183 B 804 . . . . .... 251
A 571 .......... ... 188 1929 s. 99 .......... . . . . 157
B 333 .......... ... 215 s. 303 . . . . . . . . 313, 340
B 476 .......... . . . 199 s. 333 . . . . . . . . 316

1923 s. 230 .......... ... 162 s. 450 . . . . . . . . 315
s. 672 .......... . . . 209, 210 s. 520 . . . . . . . . 159, 327
A 98 ............ . . . 248 s. 608 . . . . . . . . 58, 214
A 357 .......... . . . 217 s. 670 . . . . . . . . 219,337
A 388 .......... . . . 187 A4 ............ . . . . 187
A 547 .......... . . . 219 A 54 .......... .... 214
A 585 .......... . . . 209, 210 A 228 . . . . . . . . 306
B 782 .......... . . . 250 B 232 . . . . .... 249

1924 s. 425 .......... . . . 253 1930 s. 5 ............ .... 44, 340
s. 538 .......... . . . 250 s. 49 .......... 219
B 660 .......... . . . 246 s. 62 .......... .... 219

1925 s. 398 .......... . . . 305 s. 449 . . . . . . . . 313
s. 65 5 .......... . . . 355 A 35 .......... .... 199
A 138 .......... . . . 219 A 95 .......... . . . . 169, 187
A 184 .......... . . . 186 A 157 .... . . . . 219
A 279 .......... . . . 187 A 178 .... . . . . 188
A 452 .......... . . . 220 A 390 . . . . . . . . 138
A 549 .......... . . . 187 A 446 .... . . . . 256
A 5 84 .......... . . . 317 A 449 . . .. .... 53,232

1926 s. 220 .......... . . . 158 A 488 .... . . . . 251
s. 223 .......... . .. 159, 162, 189 A 495 .... . . . . 252, 255
s. 287 .......... . . . 246 B 170 . . . . . . . . 217
s. 301 .......... . . . 220 B 445 . . . . .... 219
s. 502 .......... . . . 207 B 472 . . . . .... 253
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B 859 . . . . . . . . 251 S. 483 .... . . . . 311, 315
B 867 . . . . .... 246, 248 s. 547 .... . . . . 216, 256, 337
B 898 . . . . .... 216 s. 569 . . . . . . . . 311
B 933 . . . . . . . . 215 A 137 .... . . . . 138, 233
B 949 . . . . .... 232 A 219 . . . . . . . . 314

1931 s. 126 . . . . . . . . 157 A 278 .... . . . . 219
s. 138 . . . . . . . . 231 A 330 . . . . . . . . 254
s. 232 . . . . .... 247 B 51 .......... . . .. 248
s. 490 . . . . .... 219 B 115 . . . . . . . . 247
s. 601 . . . . . . . . 220 B 175 . . . . . . . . 250
s. 681 . . . . . . . . 58, 214 B 209 . . . . .... 247
s. 709 . . . . .... 250 B 221 . . . . .... 246
A 42 .......... .... 250 B 293 .... . . . . 250
A 43 .......... .... 250 B 376 . . . . . . . . 246, 248
A 283 . . . . .... 220 B 433 . . . . . . . . 216
B 77 .......... . . . . 215 B 501 .... . . . . 247
B 158 . . . . .... 246 B 668 .... . . . . 247
B 582 . . . . .... 248 B 682 .... . . .. 249
B 939 . . . . .... 247 B 951 . . . . . . . . 251
B 961 . . . . .... 254 B 1073 ... . . . . 250
B 997 . ... .... 252 1934 s. 81 .......... . . . . 231

1932 s. 84 .......... .... 232 S. 136 . ... . . . . 219
s. 185 . . . . . . . . 250 s. 217 .... . . . . 311, 315, 316
s. 275 . . . . . . . . 170, 188 s. 227 .... . . . . 156
s. 416 . . . . . . . . 252 s. 256 .... . . . . 158
s. 472 . . . . . . . . 256 s. 340 .... . . . . 212
s. 651 . . . . .... 251,254 s. 3 55 . . . . . . . . 235, 252
s. 682 . . . . .... 188 s. 371 .... . . . . 200
A 88 .......... . . . . 58 s. 403 .... . . . . 108
A 138 . . . . . . . . 168, 188 s. 448 .... . . . . 247, 248
A 167 . . . . . . . . 246 s. 543 .... . . . . 194, 219, 221
A 429 . . . . . . . . 246 s. 597 .... . . . . 316
B 58 .......... . . . . 317 s. 616 .... . . . . 225, 231
B 65 .......... .... 246 s. 659 .... . . . . 231
B 131 . . . . . . . ; 257 s. 679 .... . . . . 256
B 145 . . . . . . . . 251 s. 715 .... . . . . 247, 248
B 160 . . . . .... 246 A 37 .......... . . .. 249
B 161 . . . . . . .. 248 A 109 .... 169, 187
B 624 . . . . .... 247 A 110 .... . . . . 186
B 640 . . . . .... 168, 173, 187 A 214 .... . . . . 188
B 952 . , . . . . . . 254 A 235 .... . . .. 247

1933 s. 43 .......... . . . . 58 A 278 .... . . . . 43, 187
s. 187 . . . . . . . . 329 B 102 .... . . . . 248, 254
s. 294 . . . . . . . . 224 B 151 .... . . . . 248
s. 375 . . . . . . . . 182 B 158 .... . . . . 220
s. 403 . . . . . . . . 219, 337 B 208 .... . . . . 246, 248
s. 480 . . . . . . . . 314 B 361 . . . . . . . . 251, 255
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B 366 .... . . . . 248 B 894 .... . . . . 247
B 423 .... . . . . 246 B 939 .... .... 251
B 438 .... . . . . 249 B 941 .... . . . . 219
B 473 .... . . . . 254 B 963 .... . . .. 247
B SO5 .... . . . . 257 B 965 .... . . . . 251
B 690 .... . . . . 248 B 1023 . . . .... 248
B 701 .... . . . . 247 B 1044 . . . . . .. 246
B 714 .... . . . . 249 B 1102 ... . . . . 248
B 776 .... . . . . 249 B 1104 ... . . . . 248
B 782 .... . . . . 250 B 1149 ... . . . . 248
B 811 .... .... 249 1936 s. 12 ........... . . . 219
B 812 .... .... 248 s. 69 .......... . . . . 231
B 940 .... . . . . 247 s. 123 .... . . . . 220
B 958 .... . . . . 249 s. 141 .... . . . . 328
B 1096 . . . . . . . 246, 248 s. 190 .... . . . . 219
B 1141 . . . . . . . 246 s. 215 .... . . . . 337
B 1169 ... . . . . 173 s. 3 57 .... . . . . 239, 243, 279

1935 s. 118 .... .... 53 s. 373 .... . . . . 219
s. 181 . . . . . . . . 250, 317 s. 392 .... . . . . 219
s. 250 .... . . . . 170 s. 465 .... . . . . 253
s. 313 .... . . . . 246, 248 s. 5 57 .... . . . . 158
s. 3 54 .... . . . . 231 s. 574 .... . . . . 47
s. 368 .... . . . . 218 s. 667 .... . . . . 285
s. 446 .... . . . . 248 A 24 .......... . . . . 232, 253, 257
s. 506 .... . . . . 314 A 48 .......... . . . . 189
A 80 .......... .... 219 A 131 . . . . . . . . 233
A 108 .... .... 177 A 178 .... .... 53
A 152 .... . . . . 43, 168, 171, A 271 . . . . .... 248

186 A 368 . . . . .... 159
A 226 .... .... 53 A S10 . . . . .... 219
A 227 .... 187 B 2 ............ .... 248
A 249 .... . . . . 219 B 214 . . . . . . . . 257
A 259 . . . . .... 220 B 215 . . . . .... 247
A 323 .... .... 246 B 239 . . . . . . . . 257
A 364 . . . . . . . . 247, 248 B 287 .... . . . . 257
A 398 . . .. .... 187 B 298 . . . . .... 246
B 25 .......... . . . . 246, 248 B 320 . . . . . . . . 218, 219
B 95 .......... . . . . 218 B 469 . . . . . . . . 249
B 119 . . . . . . . . 246 B 581 . . . . . . . . 248
B 227 . . . . . . . . 250 B 582 . . . . . . . . 247, 249
B 337 . . .. . . . . 252 B 593 . . . . . . . . 250, 254
B 398 . . . . .... 220 B 703 . . . . . . . . 248
B 456 . . . . .... 247 B 815 . . . . . . . . 247, 253
B 509 . . . . . . . . 200 B 841 . . . . . . . . 246
B 630 . . . . . . . . 255 B 903 . . . . . . . . 217
B 775 . . . . . . . . 256 B 904 . . . . .... 248
B 779 . . . . .... 249,250 B 915 . . . . . . . . 232
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B 922 ....
B 1009 . . .
B 1066 . . .

. . . . 246, 248

. . . . 248

. . . . 246, 256, 257
. . .. 249

249,253

S.
s.
s.
s.

408 . . . .
479 . . . .
575 . . . .
578 . . . .
606

. . . . 138, 235,

. . . . 157

. . . . 177

. . . . 194, 218
. 176, 187

255

B
B

1077 . . .
1081 . . .

1937 S. 119 .... . . . . 253 A 60 .......... . . . . 195, 216, 220
s. 141 .... . . . . 205, 209, 210 A 91 .......... . . . . 187, 188
s. 143 .... . . . . 220 A 102 . ... . . . . 187
s. 177 .... . . . . 207, 208 A 145 .... .... 249
s. 196 .... . . . . 159 B 143 . . . . . . . . 194, 220
s. 326 .... . . . . 253 B 303 . . . . . . . . 246, 256
s. 327 .... . . . . 219 B 453 . . . . . . .. 250
s. 367 .... . . . . 243 B 565 . . . . . . . . 252
s. 399 .... . . . . 246, 248 B 626 . . . . . . . . 194, 217
s. 500 .... . ... 186,188 B 645 . . . . .... 194,221
s. 569 .... . . . . 220 B 646 . . . . . . . . 220
s. 624 .... . . . . 183,260,285, B 770 . . . . . . . . 255

337 B 855 . . . . .... 246
s. 629 ......... . . . 171, 173 B 898 . . . . .... 247
A 32 .......... . . . . 250 B 951 . . . . .... 248, 249
A 117 .... . . . . 250 B 988 . . . . . . . . 250
A 118 .... . . . . 252 B 989 . . . . .... 248
A 336 .... .... 219 1939 s. 30 .......... . . . . 212
A 337 .... .... 220 S. 145 . .. . . . . . 219
A 454 .... . . . . 181, 188 s. 206 . . . . . . . . 256, 257
B 66 .......... . . . . 250 s. 282 . . . . . . . . 108
B 67 .......... .... 40 s. 492 . . . . . . . . 219
B 147 .... .... 246 s. 634 . . . . . . . . 157
B 291 .... . . . . 232 s. 662 . . . . . . . . 58
B 351 .... . . . . 248, 256 s. 665 . . . . . . . . 209, 210
B 360 .... . . . . 250 A 17 .......... . . . . 194, 215
B 439 .... .... 248 A 257 . . .. .... 243
B 471 .... .... 247 A 313 . . . . . . . . 187
B 673 .... .... 247 A 325 . . . . . . . . 169, 170
B 725 .... . . . . 253 B 59 .......... .... 249
B 868 .... .... 40 B 64 .......... .... 246, 247
B 934 .... .... 247 B 88 .......... .... 246
B 957 .... . . . . 251 B 170 . . . . . . . . 250
B 995 .... . . . . 253 B 172 . . . . . . . . 252
B 1014 . . . . . . . 53, 187 B 174 . . . . . . . . 250
B 1033 ... . . . . 250 B 256 . . . . . . .. 248
B 1041 ... . . . . 247, 255 B 261 . . . . .... 47

1938 S. 111 .... . . . . 188 B 283 . . . . . . . . 238
s. 147 .... . . . . 246, 249 B 3 58 . . . . .... 247
s. 196 .... . . . . 232, 237 B 373 . . . . .... 252,314
s. 285 .... . . . . 239 B 493 . . . . . . . . 219
s. 340 .... . . . . 249, 314 B 498 . . . . . . . . 187
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B 499 . . . . .... 247 S. 626 ......... . . . . 138, 161, 226
B 532 . . . . . . . . 253 A 53 ............ ... 233
B 53 8 . . . . . .. . 250 B 53 ............ ... 254
B 544 . . . . . . . . 252 B 102 ........... . . . 232, 249
B 594 . . . . .... 249 B 113 .......... ... 238
B 598 . . . . . . . . 254 B 183 ......... ... 254
B 920 . . . . .... 247 B 188 ......... .... 254

1940 S. 32 .......... . . . . 250 B 202 ......... .... 250
s. 123 . . . . .... 243 B 207 .............. 253
s. 149 . . . . . . . . 253 B 210 .... .... 254
s. 230 . . . . . . . . 231 B 278 ......... .... 249
s. 651 . . . . . . . . 157 B 315 ......... . . . . 254
s. 719 . . . . . . . . 315 B 381 .... . . . . 246, 248, 250
A 167 . . . . .... 187,188 B 443 .... . . . . 218
B 59 .......... . . . . 254 B 479 .... .... 248
B 98 .......... . . .. 253 B 490 ......... . . . . 218
B 168 .... . . . . 328 B 678 .... .... 250
B 175 . . . . . . . . 250 B 714 .... . .. . 216
B 227 . . . . . . . . 250 B 734 .... . . . . 250
B 339 . . . . . . . . 248, 251 B 768 .... .... 248
B 344 . . . . .... 249 B 782 .... . . . . 254
B 381 . . . . . . . . 250 B 851 .... .... 249
B 417 . . . . .... 328 B 855 .... .... 252
B 475 . . . . . . . . 250 B 969 .... .... 215
B 531 . . . . .... 246 1942 s. 17 .......... . . . . 222, 226
B 559 . . . . .... 256 S. 229 .... . . . . 142, 300
B 560 . . . . .... 250 s. 430 .... . . . . 216
B 563 . . . . .... 249 s. 437 .... .... 237
B 565 . . . . .... 254 s. 473 .... .... 157
B 681 . . . . .... 247 s. 555 .... . . . . 138, 236
B 703 . . . . . . . . 247, 253 s. 578 .... . . . . 256
B 971 . . . . .... 312 s. 607 .... . . . . 159
B 979 . . . . .... 250 s. 699 .... .... 219
B 985 ... . .... 47, 194, 215 A 14 .......... . . . . 220

1941 S. 28 .......... .... 254 A 22 .......... . . . . 247, 249
s. 32 .......... .... 168,173,181, A 85 .......... . . . . 247

188 A 108 .... . . . . 254
s. 89 .......... .... 2 A 148 .... . . . . 247
s. 133 . . . . .... 161 A 188 . . . . . . . . 43, 248
s. 235 . . . . .... 219 A 222 .... . . . . 220
s. 243 . . . . .... 247, 249, 256 B 80 .......... . . . . 254
s. 273 . . . . .... 247, 250, 256 B 81 ..... . . . . 58
s. 281 . . . . .... 158 B 853 . . . . .... 247
s. 498 . . . . .... 187 B 969 . . . . .... 247
s. 507 . . . . .... 220 B 1049 . . . . . . . 246, 257
s. 5 50 . . . . .... 250 B 1060 . . . . . . . 246,250
s. 5 5 5 . . . . .... 199 1943 s. 73 .......... . . . . 156
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26 — 516884 K. Grönfors

s. 144 . . . . . . . . 252, 317 s. 5 5 ............ . 199
s. 177 . . . . . . . . 156 s. 210 ............ . .. 300
s. 221 . . . . . . . . 240, 313 s. 295 ............ . . . 221
s. 316 . . . . . . . . 361 s. 322 ............ . . 159
s. 343 . . . . . . . . 157 s. 43 8 ............ . . 157
s. 431 . . . . .... 138, 234 s. 440 ............ . . 170, 187
s. 438 . . . . . . . . 218 s. 445 ............ . . 159
s. 486 .... .... 240 s. 451 ............ . . 250
s. 610 . . . . .... 209 s. 471 ............ . . 326
A 36 .......... . . . . 162, 226 s. 515 ............ . . 44, 340
A 281 .... . . . . 189 s. 638 ............ . . 199, 215, 221
B 184 . . .. . . . . 251 s. 666 ............ . . 157, 163
B 215 .... . . . . 194,215 s. 682 ............ . . 173
B 247 .... .... 234 A 7 ................. . . 181
B 333 .... .... 254 A 37 .............. . . 183
B 336 .... .... 247 A 65 ............... . . 212
B 378 .... .... 250 A 109 ............ . . 58, 312
B 468 .... .. . . 220 A 112—13 . . . . 301
B 547 .... .... 248 A 164 ............ . . 251
B 635 .... .... 248 A 209 ............ . . 216
B 854 .... . . . . 251 A 235 ............ . . 214, 215
B 1104 ... . . . . 247 A 271 ............ . . 327
B 1136 . . . . . . . 249 B 92 ............... . . 217

1944 s. 54 .......... . . . . 232 B 117 ............ . . 216
s. 107 .... . . . . 221 B 232 ............ .. 194,220
s. 111 .... . . . . 184 B 467 ............ . . 285
s. 203 .... . . . . 238 B 487 ............ . . 249
s. 206 .... . . . . 248 B 520 ............ . . 248
s. 301 .... . . . . 159 B 549 ............ . . 217
s. 307 .... . . . . 231 B 551 ............ . . 249
s. 386 .... . . . . 251 B 55 5 ............ . . 246
s. 406 .... . . . . 226, 251 B 630 ............ . . 257
A 17 .......... . . . . 238 B 660 ............ . . 247
A 100 .... . . . . 236 B 855 ............ . 194,220
A 101 .... .... 202 B 996 ............ . 253
A 112 .... . . . . 251 B 1273 .......... . . 256
B 106 .... . . . . 250 B 1280 .......... . . 256
B 208 .... . . . . 199 1946 s. 1 .................. . 186
B 217 .... . . . . 238 s. 148 ............ . . 158
B 292 .... . . . . 246 s. 185 ............ .. 138, 236
B 438 .... . . . . 201 s. 205 ............ . . 237, 325
B 584 .... . ... 247 s. 209 ............ .. 162,228,311
B 652 ......... ... 254,255 s. 257 ............ . . 162, 228, 238
B 890 ......... .... 247 s. 318 ............ . . 326
B 1225 ... . . . . 251 s. 381 ............ . . 251
B 1361 . . . ... 199, 215 s. 407 ............ . . 327

1941 s. 11 ............ . . . . 248, 252 s. 424 ............ . . 251
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s. 462 ........... . . 135, 235 1948 s. 182 ......... ... 337
s. 503 ........... . . 218 S. 303 ......... . . . 158
s. 538 ........... . . 209, 210 s. 387 ............. 219
s. 545 ........... . . 235, 252 s. 401 .... .... 250
s. 5 54 ........... . . 228 s. 419 .... . . . . 2
s. 573 ........... . . 162 s. 452 .... . . . . 169, 188
s. 634 ........... .. 232,233 s. 481 .... . . . . 327
s. 65 5 ........... . . 219 s. 517 .... . . . . 233
s. 709 ........... . . 157, 163 s. 584 .... . . . . 227
s. 734 ........... . . 159 s. 748 .... . .. 121,169
s. 758 ........... .. 159, 290, 301 A 5 ........... .... 326
A 127 ........... . . 187 A 23 ......... ... . 228
A 171 ........... . . 162,205,216,

217
A
B

50 .........
89 .........

. . . . 159

. . . . 250
A 172 ........... . . 220 B 105 .... . . . . 250
A 219 ........... . . 2, 58 B 538 .... .... 253
A 261—62 . . . . 159 B 540 .... . . . . 58
A 272 ........... . . 301 B 566 .... . ... 58, 301
B 48 ............. .. 194, 195,221 B 752 .... . . . . 199
B 119 ........... . . 192 B 765 .... . . . . 247,250
B 631 ........... . . 202 B 806 .... . . . . 235, 256
B 656 ........... . . 286 B 823 .... . . . . 217
B 669 ........... . . 251 B 907 .... . . .. 248
B 838 ........... .. 199, 216 B 1180 ... . . . . 6
B 1039 ......... . . 169, 188 B 1189 ... . . . . 249
B 1205 ......... . . 232 B 1245 . . . . . .. 247
B 1368 ......... . . 286 B 1271 . . . . . . . 158

1947 s. 31 ............. . . 157, 163 B 1302 ... . . . . 250
s. 57 ............. . . 157 1949 s. 72 ......... . . . . 328
s. 253 ........... . . 224, 231 S. 104 .... . . . . 326
s. 292 ........... . . 214 s. 106 . . . . . . . . 219
s. 299 ........... . . 157, 162 s. 171 . . . . . . . . 118, 337
s. 331 ........... . . . 239,244,248, 

255
s. 195 . . . . . . . 225,231,240

313
s. 385 ........... . . 158 s. 203 . . . . . . . . 188
s. 478 ......... . . . 187, 340 s. 249 . . . . . . . . 226
s. 572 ......... . . . 260, 286, 294 s. 253 . . . . . . . . 228
s. 63 8 ......... . .. 58,172 s. 357 . . . . . . . . 326
A 50 ........... . . . 162, 226 s. 460 . . . . . . . . 162
A 166 ......... . . . 214, 215, 216 s. 535 . . . . .... 131
A 175 .........
A 223 .........

. . . 187

. . . 301
s. 544 . . . . . . . . 191,196,307

309
B 506 ......... . . . 228 s. 559 . . . . .... 240
B 548 ......... . . . 194,219 s. 620 . . . .... 162
B 572 ......... ... 234 s. 704 . . . . . . . . 162, 326
B 737 ......... ... 254 A 42 ......... . . . . 188
B 1040 .... ... 254 A 84 ......... .... 240
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A 108 .... . . . . 195 s. 650 . . . . .... 53
B 29 ......... .... 249 A 32 ......... .... 248
C 443 . . . . .... 219 A 54 ......... . . . . 247, 250
C 542 . . .. . . . . 184 A 80 ......... ... . 53
C 688 . . .. .... 44 C 134 . . . . .... 286
C 728 . . . . . . . . 162, 194, 195 C 155 . . . . . . . . 256

1950 s. 1 ............... 44 C 580 . . . . . . . . 187
s. 86 ......... . . .. 361 1951 s. 55 .......... . . . 158, 301
s. 188 . . . . .... 327 s. 63 ......... . . .. 327
s. 273 . . . . .... 250 s. 314 . . . . . . . . 231
s. 3 51 . . . . .... 47 s. 319 . . . . .... 121,354
s. 432 . . . . .... 250 s. 444 . . . . .... 53
s. 440 . . . . .... 53 A 6 ........... . . . . 187
s. 493 . . . . .... 237 A 23 ......... ... . 162
s. 550 . . . . . . . . 6, 142, 162, C 321 . . . . . . . . 162, 267, 338

163,239 C 455 . . . . .... 108
s. 587 . . . . .... 227

SvJT

1916 s. 405 ......... . . . 174, 187 Rf s. 49 . . . . . 300
1925 Rf s. 39 . . . . . . 312 1942 Rf s. 34 . . . . . . 231

Rf s. 81 . . . . . . 162 Rf s. 91 . . . . . . 199, 216, 221
1926 Rf s. 67 . . . . . . 317 1943 Rf s. 33 . . . ... 238
1927 Rf s. 3 . . . . ... 252 Rf s. 37 . . . . . . 216, 218
1928 Rf s. 47 . . . ... 314 1944 Rf s. 31 . . . . . . 232, 316
1929 Rf s. 15 . . . . . . 317 Rf s. 68 . . . . . . 239, 255, 328

Rf s. 75 . . . . . . 316 1945 Rf s. 27 . . . . . . 226
1932 Rf s. 78 . . . . . . 231 Rf s. 68 . . . . . . 226
1933 Rf s. 59 . . . . . . 246 1946 Rf s. 54 . . . ... 242,250
193 5 Rf s. 47 . . . ... 247 Rf s. 99 . . . .. . 337
1936 Rf s. 26 . . . ... 224 1947 Rf s. 9 . . . . ... 249

Rf s. 40 . . . ... 252 Rf s. 30 . . . . . . 225, 231
Rf s. 43 . . . . . . 315 1948 s. 192 ......... ... 327
Rf s. 52 . . . ... 249 s. 573 ......... ... 227

1937 Rf s. 15 . . ... 251 1949 s. 263 ......... ... 248
1938 Rf s. 38 . . . ... 235 s. 265 ......... . . . 162, 236, 237

Rf s. 39 . . ... 239 1950 s. 200 ......... ... 243,250
1939 Rf s. 48 . . . ... 235 s. 269 ......... ... 250

Rf s. 88 . . . ... 239 s. 426 ......... ... 184
1940 Rf s. 44 . . . ... 239 s. 967 ......... ... 239

Rf s. 70 . . . ... 250 1951 s. 340 ......... . . . 235, 252
1941 Rf s. 8 . . . . ... 239 s. 490 ......... . . . 227, 246

Rf s. 9 . . . . ... 247 s. 496 ......... . . . 257, 337
Rf s. 45 . . . . . . 237, 328 s. 749 ......... ... 249



404

FFR
(Citeras icke i fråga om de fall, vilka även återfinnas i referatavdelningen av 

NJA eller SvJT.)

1938 s. 19 = NJA 1938 A 60 s. 169 = NJA 1946 A 127
1939 s. 202 ........... . . 240 s. 218 = NJA 1946 B 838
1940 s. 252 = NJA 1940 B 971 s. 225 = NJA 1946 B 1039
1941 s. 240 ........... . . 312, 316 s. 236 = NJA 1946 A 171
1942 s. 74 = NJA 1942 A 14 s. 239 = NJA 1946 A 172

s. 198 = NJA 1942 A 222 s. 378 ........... . . 226
s. 276 ........... . . 238, 247 1947 s. 104 = NJA 1947 A 50
s. 279 ........... . . 202 s. 169 = NJA 1947 B 506

1943 s. 37 = NJA 1943 A 36 s. 176 = NJA 1947 B 572
s. 216 = NJA 1943 A 281 s. 265 = NJA 1947 A 166
s. 235 ........... . . 237 s. 342 = NJA 1947 A 223
s. 241 ........... . 215 1948 s. 31 = NJA 1948 A 23
s. 248 ........... . . 205 s. 50 = NJA 1948 A 50

1944 s. 44 = NJA 1944 A 17 s. 168 = NJA 1948 B 566
s. 92 = NJA 1944 B 208 s. 202 = NJA 1948 B 806
s. 101 = NJA 1944 B 217 s. 257 = NJA 1948 B 1180
s. 149 = NJA 1944 B 438 s. 278 = NJA 1948 B 1271
s. 158 = nja 1944 A 100 s. 303 ........... . . 337
s. 160 = NJA 1944 A 101 1949 s. 143 — NJA 1949 C 443
s. 330 = NJA 1944 B 1361 s. 181 = NJA 1949 A 84

1945 s. 22 = NJA 1945 A 7 s. 197 = NJA 1949 C 728
s. 38 = nja 1945 A 37 s. 228 = NJA 1949 A 108
s. 56 = NJA 1945 B 232 s. 284 ........... . . 317
s. 64 = NJA 1945 A 65 s. 301 ........... . . 188
s. 167 = NJA 1945 B 855 1950 s. 21 = NJA 1950 C 155
s. 184 = NJA 1945 A 209 s. 134 = NJA 1950 A 54
s. 226 = NJA 1945 A 235 s. 23 5 ........... . . 219

1946 s. 24 = NJA 1946 B 48 s. 25 5 ........... . . 226
s. 48 = NJA 1946 B 119 s. 262 ........... . . 248
s. 165 = NJA 1946 B 631 s. 269 ........... . . 243

ND
(Citeras icke i fråga om de fall, vilka även återfinnas i referatavdelningen av 

NJA.)

1900 s. 138 = NJA 1900 A 160 s. 417 = NJA 1903 A 297
1901 s. 220 = NJA 1901 A 21 1904 s. 279 = NJA 1904 A 187
1902 s. 113 = NJA 1902 A 36 s. 289 = NJA 1904 A 208

s. 117 = NJA 1902 A 37 1905 s. 8 = NJA 1904 A 346
s. 151 — NJA 1902 A 151 s. 253 = NJA 1905 A 194

1903 s. 76 = NJA 1903 A 48 s. 285 = NJA 1905 A 228
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s. 441 = NJA 1905 A 417
1906 s. 246 = NJA 1906 A 357
1907 s. 277 = NJA 1907 A 275
1908 s. 429 = NJA 1908 B 456
1909 s. 517 = NJA 1909 A 592
1916 s. 203 = NJA 1916 A 119
1917 s. 177 = NJA 1917 B 241

s. 411 = NJA 1917 A 291
s. 545 = NJA 1917 B 712

1918 s. 585 = NJA 1918 A 605
1919 s. 469 = NJA 1919 A 497 
1922 s. 458 = NJA 1922 A 571 
1930 s. 22 = NJA 1930 A 95 
1932 s. 181 = NJA 1932 A 138 
1934 s. 70 = NJA 1934 A 109

s. 209 = NJA 1934 A 214
s. 284 = NJA 1934 A 278

1935 s. 261 = NJA 1935 A 152
s. 389 = NJA 1935 A 227
s. 467 = NJA 1935 A 398

1936 s. 65 = NJA 1936 A 48
1937 s. 299 = NJA 1937 B 1014
1938 s. 105 = NJA 1938 A 91

s. 145 = NJA 1938 A 102
1939 s. 177 = NJA 1939 B 498

s. 445 = NJA 1939 A 325
s. 460 = NJA 1939 A 313 

1946 s. 217 = NJA 1946 B 1039
1948 s. 267 = NJA 1948 B 540
1949 s. 525 ................. 173
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