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Till statsrådet Justitiedepartementetoch chefen för

Genom beslut den 1988l december bemyndigade regeringen chefen för

Justitiedepartementet, dåvarande statsrådet Laila Freivalds, tillkallaatt en

kommitté för reglerna ersättning för ideell skada i sambandöveratt se om

med personskada m.m.

Med bemyndigandetstöd förordnades 1989 dåvarandeden l oktoberav

riksdagsledamoten f.d. statsrådet SigurdsenGertrud ledamot och ord-som

förande. entledigades den 19 november 1991 från ochHon detta uppdrag

efterträddes ledamotdag och ordförande justitierådet Edvardsamma som av

Nilsson, tidigare tjänstgjort sakkunnig i kommittén.som som

övrigaSom ledamöter förordnades den 13 november 1989 dåvarande riks-

dagsledamöterna chefsjuristen Stig Gustafsson, fru barnläkarenMöller,Evy

Ingrid Ronne-Björkqvist f.d.och arbetsförmedlaren Martin Segerstedt samt

dåvarande kanslichefen hovrättsrådet Olding. 23Per Möller avled denEvy

januari 1991 efterträddes dåvarandeoch 12 1991 ledamotden avmars som

riksdagsledamoten f.d. 9 januari 1992hovrättsrådet Allan Ekström. Den

förordnades ytterligare riksdagsledamöterna Kjell Eldensjöledamötersom

och Gunnar Thollander.

Som sakkunniga förordnades 1989den 13 november nuvarande departe-

mentsrådet Helena Nilsson, 26Starup förut nämnde Edvard densamt som

november 1991 efterträddes kanslirådetsakkunnig nuvarande Göransom av

Karlstedt.

1989biträda kommittén förordnades 13 novemberAtt denexpertersom

direktören Alf Eckerhall, ombudsmannen Börje Grahn, förbundsjuristen
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Schönning,direktören Olabyråchefen MariaGustafson, Renmyr,Lennart

TidefeltförsäkringsjuristenSvendenius Evabyrådirektören Marie och samt

entledigades påsistnämndeLind.januari 1990den 24 advokaten Ove Den

29efterträddes densitt uppdrag ochjuni 1991 frånbegäran den 3egen

Victor.1991 advokatennovember Boexpertsom av

1989 hovrättsassessom13 novemberTill sekreterare förordnades den

1990aprilförordnades den 4Carlquist. Till biträdande sekreterareAgneta

Maxedius.Kristernuvarande hovrättsassessom

ideell skada.Kommitténantagit benämningenKommittén har om

199134delbetänkandet SOUkommittén i 1991 överlämnatSedan mars

ytterli-kommitténöverlämnarHIV-smittade ersättning för ideell skada, nu-
för kränkningrubriken Ersättninghardelbetänkande,ett genomsomgare

brott.

Särskilda yttrandenEkström.Reservation ledamoten Allanhar lämnats av
Svendenius.MarieNilsson ochordföranden Edvardhar expertenavgetts av

i augusti 1992Stockholm

Edvard Nilsson

Kjell EldensjöAllan Ekström

OldingStig Gustafsson Per

SegerstedtIngrid Ronne-Björkqvist Martin

ThollanderGunnar

CarlquistAgneta

MaxediusKrister
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SAMMANFATTNING

Enligt våra direktiv skall vi i så fallöverväga och i vilken utsträckningom
ersättningsnivån vid ideell skada bör höjas. gäller i förstaDet hand ideell

skada i samband med personskada, dvs. sveda och värk, lyte eller annat sta-

digvarande olägenheter i övrigt se 5 kap. l § skadeståndslagen.samtmen

Vi skall emellertid också ställning till de ersättningsbelopp be-ta om som
talas för den kränkning vissa slags innebärbrottut l kap. 3se § ska-som

deståndslagen kan tillräckligt fylla syftet med ersättningen i dessaanses

fall. I samband därmed skall vi behandla del andra frågor rör ersätt-en som
ningen för sådana kränkningar. tilläggsdirektivI vi fick i novembersom
1990 har vidare framhållits vi skall överväga förändringatt ersätt-en av
ningsnivån och regelverket vid skadestånd till våldtäktsoffer och offer för

andra våldsbrott.

I detta betänkande behandlar vi frågan ersättning för kränkningom genom
brott. Denna ersättning skiljer sig från den ersättning för ideell iskada

samband med personskada regleras i 5 kap. l § skadeståndslagen. För-som

ersättningen för kränkningutom att brott till syftehar lindraattgenom

verkningarna kränkningen och den skadelidande möjlighet förändraav attge

sin livssituation har den inslag upprättelse för den förnedrande ochav

kränkande behandling eller den oförrätt den skadelidande har utsattssom
för. Själva kränkningen bör enligt vår mening särskilt för sig,ersättas vid

sidan den ersättning för sveda och den skadelidandevärk kanav etc. som
ha tillrätt han eller hon samtidigt har tillfogats personskada.om en

utgångspunktEn för våra överväganden har varit brottsoffrens ställningatt

bör stärkas. Det gäller inte minst kvinnor och barn för sexual-utsättssom
brott eller våld i hemmet. Våra förslag inriktadeannat är enbart på er-
sättning för kränkning brottsliga handlingar. Förslagen alltsågenom avser
inte sådana kränkningar den personliga integriteten straffbara.ärav som



soU 19928416

falli dessaförstärkasbörför enskildaintegritetsskyddetFrågan personerom
särskild ordning.inärvarandeförövervägs

möjlighet ersättai regelsaknarbrott attkränkt någonharDen genomsom
frånpraktikenstället iiErsättningenmedel.kränkning utgesdenna egnaav

flestadevillahemförsäkringeni ellerhem-överfallsskyddsmomentdet som

skydd,sådantinte hardeeller,sig medskadelidande håller ett avom
inteersättningkan sådansamhällsekonomiska skälBrottsskadenämnden. Av

ersättningmeningvår börEnligtbrott.kränkningarvid alla slags genomges
föror-sådanakränkningar, dvs.allvarligarevidfråga endastikomma som

vissatillfogatskränkningen harbara närlidande, ochsakar genomett

brottintegritetskränkande. Dessasärskiltframstårtypisktbrott sett somsom
frid ellerfrihet, ära.lagförslag brottbeskrivs i vårt mot person,annanssom

ärekränknings-våldsbrottandraochbl.a. sexualbrott samtbrottSådana är

brott.

kränkningförmögenhetsbrott. DenintedäremotVåra förslag t.ex.avser
lika litetinnebära böregendom kannågonsbrottsligtett angreppsom

brottetsåvida inteideellersättningtillhittills grunda rätt natur,avsom
integritet.personligaskadelidandeskränkning densamtidigt innebär aven

och be-integritetskränkandekanförmögenhetsbrottpåExempel ansessom
ochväskryckningrån, s.k.kränkningersättning för denna ärtillrättiga

integri-Även meningvår utgöraenligtinbrottsstölder kanutpressning. en

falletSåslag. ärallvarligareden ärbör närtetskränkning ersättas avsom
ocksåbegicksinbrottsstöldendåhemma utanbestulnedeninte bara när var
förskövlad ellerfann bostaden utsattvid hemkomsteneller honhannär en

inbrottsstöldkränkningErsättning för denförstörelse.omfattande som en

särskilt skänd-haft andraharinbrottsstöldenvidare kunna närbörutgör ges

beskaffenhet.liknandeliga inslag av
höjtsbrottkränkningersättningarna förtiden harPå den genomsenaste

våldsbrott. Enoch grövresexualbrottgällersärskilt detväsentligt, när

alltjämtSverige ärersättningsnivån idockvanlig uppfattning torde attvara
inomochländeri andraersättningarnajämförelse medfall.låg i Endessa
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andra rättsområden visar också enligt vår mening ersättningsnivånatt --
föräven den det flertalet fårkränkningar avvägdväl ärstoraom anses -

för låg vid sexualbrott våldsbrott.och svåra kränkning dessaDengrova som

brott regelmässigt innebär för de skadelidande bör bättre i dagäntyper av

återspeglas i den ersättning till dem. fördubblingMer änutgessom en av

ersättningen jämfört med nivå 40 000 vid våldtäktsbrottnuvarande kr-
70 O00 kr vid incestbrott våldsbrott enligtoch dock vårärsamt grova —

mening inte motiverad. Vi också ersättningsnivånden nuvarandeattanser

vid ärekränkningsbrott 0005 25 000 kr bör höjas något. skade-De- - -
ståndsbelopp förekommer inom vidarbetsrätten obefogade uppsägning-som

och avskedanden minst 30 000 respektive 40 000 kr kan därvid ut-ar —- -
riktmärke.göra ett

Vi föreslår vissa omständigheter, bör särskilt beaktas näratt som er-

sättning för kränkning brott bestäms, i lagen. Dessa omstän-genom anges

digheter kränkningenär har haft förnedrande eller skändliga inslag, varitatt

ägnad framkalla allvarlig rädsla för liv riktat sig någoneller hälsa,att mot

med särskilda svårigheter värja sin personliga integritet, inneburit miss-att

bruk beroende- förtroendeförhållandeeller eller varit ägnad väckaett attav

allmän uppmärksamhet. En markering dessa omständigheter kanav ses som
uttryck för vår uppfattning skadestånden i falldessa bör utgå medett att

högre belopp hittills.än

Förslagen kraft 1993.träda i den 1 juliavses
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SUMMARY

Our of reference require consider whether, and whatterms to tous so
the level of consideration for non-financial damages should be rai-extent,

sed. This applies primarily non-financial damages withconnectedto per-
injury,sonal i.e. pain suffering,and disfigurement other permanentor

disadvantages, well inconveniencegeneral Section ofsee Chap. las as

the Damages Act. We also required, considerhowever, whether thetoare

of compensation paid for the violation implied certain kinds ofbyamounts

crime see Chap. Section 3 of the Damages Act be deemed tocan serve

adequately the of compensation in these this connectionInpurpose cases.
have instructedbeen consider number of other questions relatingto towe a

compensation for such violations. In supplementary of reference is-terms

sued in November 1990, furthermore, have been instructedto tous we con-
sider change in the level of compensation and the concerningrules dama-a

for victims and victims of other crimes of violence.ges rape

theIn deal with the question of compensation for vio-present report we

lation through crime. This compensation differs from compensation, under

Chap. Section ofl the Damages for non-financialAct, damages con-
nection with injury.personal additionIn the compensation for criminalto

violation being intended alleviate the effects of violationthe and giveto to

the victim chance of altering situation life,his includes elementa an
of reinstatement for the degrading injusticeand outrageous treatment toor
which the victim has been subjected. actual violationThe ought our

opinion qualify for compensation, and above theto separate over compensa-

tion for pain and suffering injured entitledwhich the beetc. to party may

the time, he she has sustained injury.personalat same or a

One point of departure for deliberations has been position ofthat theour
victims of crime should be This applies,strengthened. least, tonot women

and children who have been subjected offences violencesexual otherto or
in the home. Our proposals concerned solely with compensation for vio-are
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non-punis-withconcernedThus theycriminallation through notacts. are
safe-ofquestionprivacy. Thepersonal strongerhable encroachments on

currentlytheseindividualprivacy offor theguards acasespersons

deliberations.topic of separate

criminalthroughharmed anotherwho hasgeneral rule,As apersonaa
of hisviolationthiscompensation forprovidepositionin outtoact no
of thepaidcompensationpractice, thein outInstead,resources.own

injuredwhichinsurancehouseholdincluded in the mostassault coverage
Criminalprovided by thefailing suchparties takenhave out coverage,or,

thiscompensation ofeconomicCompensation Board. ForInjuries reasons,

opinion,violations.of criminal Inkindsprovided for allkind be ourcannot

i.e. thoseviolations,seriousconsidered forbecompensation should only

throughcommittedviolation has beenonly when thecausing suffering and

encroachmentsoutstandingtypically regardedwhichcertain crimes asare
draftdescribedcrimesprivacy. Thesepersonal statutory asourareon

Theyof another.reputationliberty,crimes against the peace orperson,
wellcrimes,violentoffences and otherfor example, sexualinclude, asas

of defamation.crimes

crimesfor example,refer,proposals dohand,On the other tonotour
somebody’sassaultcriminalviolation whichagainst Theproperty. pro-ona

rightestablishthan toimply should present,atnot,perty aany morecan
crimetime thecompensation, unless the tonon-financial amountsat same

ofCrimesintegrity.personalof injured party’s propertyviolation thea
compensationqualify forof privacy andviolationswhich be deemed cancan

bag-snatching andfor example, robbery,violation include, extor-for such

ofviolationconstituteopinion,thefts also,tion. Burglary acan our
becompensation shouldseriousparticularlyfor which,privacy cases,

theft homeofvictim thetheThis only whenpayable. the atnot wascase

she,when hecommitted, but alsotheft beingof burglarythe time the orat

extensive de-subjecteddevastatedreturning found the placehome, tooron
theftburglaryconstituted byviolationCompensation for thestruction. a
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should also be payable when theft included particularlythe has other offen-

sive elements of similar kind.a

Compensation for criminal violation have recently been substantiallyrates

increased, especially where sexual offences seriousand crimes of vio-more

lence concerned. would view,be commonly held however,toare seem a

ofthat the level compensation forSweden these remains low. Com-cases

parisons with of compensation applying other countries inand otherrates

of lawthe show, in opinion, ofthat the level compensationsectors our —
though, for the majority of violations, be termedgreateven can appro-

priate low for sexual offences and crimes of violence.aggravatedtoo—
violationThe which crimes of these kinds implyregularly for the in-severe

jured should be reflectedadequately than by theparty at presentmore com-

pensation which that awarded. justification,We however, forparty see no

than doubling the of compensation compared with therate presentmore

vizlevel, SEK 40 000 for offences 70 000and SEK for incest offencesrape

and aggravated crimes of violence. also feelWe that the oflevelpresent

compensation for crimes of defamation SEK 5 000-25 O00 should be—— —
increased somewhat. ofThe damages occurring forlabour lawamounts

unfair notice dismissaland least 30 000SEK 40 000and respectivelyat—
provide benchmark for thiscan a purpose.——

We recommend that the law speciñes certain circumstances which should

be specially intotaken determiningwhen the level of compensationaccount

for violation.criminal These circumstances for the violation have hadtoare

elements of humiliation atrocity, serioushave been calculatedto toor cause
fear for life health, have directedbeen having special dif-to ator a person

ficulty in safeguarding their privacy,personal have implied ofabuseto a re-

lationship of dependence have been calculated wide-trust, to toor or arouse

attention.spread Highlighting of these circumstances be takencan as an ex-

pression of view that fordamages paid higherthese should be atour cases

than hitherto.rates

intentionThe for the proposals into force 1993.lst Julyto enter on
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LAGFÖRSLAG

Förslag till

ändring i skadeståndslagen 1972207Lag om

föreskrivsHärmed l kap. 3 2 kap. 1-5 §§, 3 kap. 1 2och §§ 5att samt

1972207‘6 skadeståndslagenkap. § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l kap.

3§’

Bestämmelserna denna lagi Se 2 3kap. §om
skyldighet personskadaersättaatt
tillämpas ifrågaockså lidandeom

någon tillfogarsom annan genom
brott personligaden friheten,mot

ofredande inne-annatgenom som
fattar brott, brytandegenom av

eller telehemlighet, intrångpost-
i förvar, olovlig avlyssning eller

ellerolaga diskriminering genom
ellerärekränkning dylik brottslig

gärning.

Se 2 kap. 5 § skada vållatsFör som genom
underlåtenhet avslöja brottatt
utgår enligtersättning denna
lag enbart på den grund straflatt
för underlåtenheten kan följa
enligt 23 kap. 6 första stycket§
brottsbalken.

Lagen omtryckt 1975z404.

Lydelse enligt 1986445.
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2 kap.

1§

uppsåtligen ellereller Denuppsåtligenoch avVar somsomen
ellervållarvårdslöshetellervållarvårdslöshet person-person-av

skadan.skallsakskada ersättaså-skadan,skallsakskada ersätta
följer dennaickevida annat av

lag.

2§

förmögenhets-vållarDen2 kap. 4 §Se rensom
skallbrottskada ersättagenom

skadan.

3§

kränker3 Denkap. §lSe genomannansom
frihet,dennesbrott mot person,

detskallellerfrid ersättaära
medför.kränkningenlidande som

4§2§

1-3i §§falladertonfyllt DennågonVållar som avsessomsom
fyllthan harskadavållar innanskallsakskada,ellerår person-

i denskadanår skall ersättai mån detskadan denhan ersätta arton
tillskäligt med hänsynmån det ärtill hansmed hänsynskäligtär

utveckling, hand-ålder ochhanshandlingensutveckling,ålder och
föreliggandebeskaffenhet,lingensföreliggandebeskaffenhet, an-

eko-ansvarsförsäkring och andraekono-svarsförsäkring och andra
övriganomiska förhållandenövriga samtförhållandenmiska samt

omständigheter.omständigheter.

3§3 5§

1-3 §§ifall ieller DenvållarDen avsessomsomperson-som
påverkanskadavållar underpåverkansakskada under enavenav

störning ellerpsykiskallvarligskallstörningpsykiskallvarlig av
psykisk störningmån deti den ärskadanersätta somannanen

3Lydelse 1555.enligt 1991
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skäligt med hänsyn till hans sin- själiförvållad och tillfälliginte är
nestillständ, handlingens ibeskaf- skall skadan den mån detersätta

föreliggandefenhet, ansvarsför- skäligt med hänsyn till hansär
säkring och andra ekonomiska sinnestillstând, handlingens be-
förhållanden övriga skaffenhet, föreliggandeomstän-samt ansvars-
digheter. gäller försäkring och andra ekonomiskaDetsamma om

förhållandennågon vållar sådan skada under övriga omstän-samt
digheter.påverkan psykiskav en annan

ochstörning störningen inte är
själiförvållad och tillfällig.

4§

vållar förmögenhets- 2 2Se kap. §Den som ren
skada brott skall ersättagenom
skadan enligt vad 1-3 före-i §§ är
skrivet fråga ochi om person-
sakskada.

5§

skada vållatsFör Se 1 kap. 3 §som genom un-
derlåtenhet avslöja brott utgåratt

enligt denna lagersättning en-
bart på den grund strafl föratt
underlåtenheten kan följa enligt
23 kap. 6 första stycket brotts-§
balken.

3 kap.

1§

harDen arbetstagare i sin har i sinDen arbetstagaresom som
tjänst skall ersätta eller tjänst skall ersättaperson-
sakskada arbetstagaren vållar eller sakskadasom person- som

fel försummelseeller arbetstagaren vållari i tjänstengenom
tjänsten. Motsvarande gäller fel försummelse,ifall ellergenom
då arbetstagare vållar förmögenhetsskadai tjänsten ren som

förmögenhetsskada arbetstagaren vållari tjänstenren genom
brott. ellerbrott,genom

Lydelse enligt 1975404.
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arbetstagarenlidande isom
tillfogartjänsten annan genom

kap. 32kränkning isom avses

förfråga skadeståndsansvarförskadeståndsansvar IfrågaI omom
vid myndig-eller kommunmyndig-videller kommun statenstaten

före-hetsutövning gäller vadvad nedan ihetsutövning gäller som
följande paragrafer.skrivskapitel idetta sägs.

2§

kommun skallStaten eller ersättaskalleller kommun ersättaStaten
personskada, sakskada ellerellerpersonskada, sakskada ren

vållasvållas förmögenhetsskadaförmögenhetsskada, somsom ren
vidvid fel försummelseförsummelse ellerfel eller genomgenom

myndighetsutövning i verksamhetverksamhetmyndighetsutövning i
ellerför fullgörandeellerför fullgörande statenstaten varsvars

ellerkommunenkommunen svarar,svarar.
sådanlidande vid myn-som

tillfogasdighetsutövning annan
2kränkning iavsessomgenom

3kap.

landstingskommun,gäller ocksåkommuni första stycketVad sägs omsom
kyrklig samfallighet.församling ochkommunalförbund,

5 kap.

6§’

anledningSkadestånd med av
2 kap. 3 §kränkning isom avses

skäligtvadefterbestäms ärsom
till kränkningensmed hänsyn an

skallDärvidoch varaktighet. sär-
kränkningen harbeaktasskilt om

skändligaförnedrande ellerhaft
framkallaägnadinslag, varit att

hälsa,liv ellerallvarlig rädsla för
särskildamednågonriktat sig mot
personli-svårigheter värja sinatt
missbrukinneburitintegritet,ga

Lydelse enligt 1975404.
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beroende- eller förtroende-ettav
förhållande eller ägnadvarit att
väcka allmän uppmärksamhet.

har gjort sigDen skyldig till ärekränkning eller dylik brottslig gärningsom
eller eljest skadeståndsskyldigär med anledning sådant brott kan påsom av
yrkande den kränkte i mål gärningen efter omständigheterna åläggasav om

bekosta tryckning i fleraeller tidningar iatt dom målet.en av

lagDenna träder i kraft juliden 1 1993.
bestämmelsernaDe tillämpas på skadefall beträffande vilka skadeståndnya

för lidande i 1 kap. 3 i§ dess äldre lydelse inte har slutligtsom avses
bestämts före ikraftträdandet.
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tillFörslag

1978413brottsskadelagenändring iLag om

1978413 skallbrottsskadelagen11 §§7 ochföreskrivsHärmed att

lydelse.följandeha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

2§‘

personskada ersätts ävenpersonskada. Somutgår förBrottsskadeersättning
på sigskadade barföremål denliknandeochpå kläder, glasögonskada som

skadetillfállet.vid

har kränktIfall då någondenna lagBestämmelserna i annanom
brott dennespersonskada till-förersättning mot person,genom

brottsskade-utgåreller fridfrihetlidandeockså frågalämpas i om
lidandeför detersättningnågon tillfogar somannan genomsom

medfört.kränkningen harpersonliga frihetendenbrott mot
ofredandeeller annat somgenom

brott.innefattar

5 §

Brottsskadeersättning med anled-Brottsskadeersättning med anled-
personskada bestämsningbestämsning personskada en-aven-av

skadestånds-l-5 §§ligt 5 kap.skadestånds-1-5 §§ligt 5 kap.
utgårLivränta1972207.lagen1972207.lagen

ersättningen ärdock endast när av
skade-för denväsentlig betydelseutgår endast när ersätt-Livränta

för-framtida vård ellerlidandesväsentlig betydelseningen är av
värdesäkrassörjning. Livräntaframtidaskadelidandesför den

1973213 änd-Livränta enligt lagenförsörjning.vård eller om
skadeståndslivräntor.1973 ringenligt lagenvärdesäkras av

skadestånds-ändring213 avom
livräntor.

Lydelse 1988255.enligt



SOU 199284 29

Brottsskadeersättning med anled-
kränkning 2 §ning iav som avses

andra stycket bestäms enligt 5
kap. 6 skadeståndslagen 1972§
207.

Brottsskadeersättning med anledning sakskada bestäms enligt 5 kap. §7av
skadeståndslagen 1972 207

.

7§

Vid bestämmande brottsskadeersättning anledningmed personskadaav av
avräknas, förutom skadestånd, ersättning den skadelidande harannan som

till på grundrätt skadan och inte har avräknats redan med stödav som av
35 kap. § skadeståndslagen 1972207. Avräkning sker i den måndock

ersättningen sparande på den skadelidandes sida.motsvarar ett

Vid bestämmande brottsskade- Vid bestämmande brottsskade-av av
ersättning med anledning sak- ersättning med anledningav av
skada eller förmögenhetsskada kränkning 2 andrai §ren som avses
avräknas, förutom skadestånd, stycket eller anledningmed av

ersättning den skadeli- sakskada förmögenhets-ellerannan som ren
dande har till pårätt grund skada avräknas, förutom skade-av
skadan. stånd, ersättning denannan som

skadelidande till på grundhar rätt
skadan.av

ll

Brottsskadeersättning med anledning personskada fastställs i formsomav
engångsbelopp utgår med högst tjugo gånger det basbelopp enligt lagenav

1962381 allmän försäkring gäller då ersättningen bestäms. Ersätt-om som
ning fastställs i form livränta utgår för varje år med högst gångertresom av
det basbelopp gäller då ersättningen bestäms.som

Brottsskadeersättning med anled-med anled- Brottsskadeersättning
ning sakskada och förmö- kränkning 2ning i §av ren av som avses
genhetsskada utgår med högst tio andra stycket eller med anledning
gånger det basbelopp gäller sakskada och förmögen-som av ren
då ersättningen bestäms. utgår tiohetsskada med högst

gånger det basbelopp gällersom
då ersättningen bestäms.

Lydelse enligt 19791103.
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självrisk-avräkningbrottsskadeersättningen eftersammanlagdadenOm av
ingenutbetalasunderstiger tio kronor,10 första stycketenligt §belopp

ersättning.

juli 1993.kraft lträder i denlagDenna
brottsska-vilkabeträffandeskadefalltillämpasbestämmelsernaDe nya

lydelseäldrei dessandra stycketi 2 §för lidandedeersättning avsessom
ikraftträdandet.föreslutligt bestämtsinte har
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l INLEDNING

skadeståndsrättenInom skiljer mellan ekonomisk och ideell skada. Vadman

hänföra tillär ekonomisk skada i viss mänatt är omtvistat, och gränsensom

till ideell skada delvisär flytande se bl.a. Stang, 1927, 366, Strahl,s.
1948, 22 1953,Persson, 327, Ekstedt, 1977, 42 Vindingnots. s. s.

1989,Kruse, 346 iRoos SvJT 1989 357 foch Nilsson i 1990NJMs. s.
145. Så långt råder det emellertid enighet uttrycket syftar pås. attsom

ekonomiska förluster olika slag t.ex. kostnader, inkomstförlust, intrångav

i näringsverksamhet, medan ideell skada beteckningär för skadeföljderen
ekonomiskän icke-ekonomisk skada.naturav annan

Huvudregeln i svensk skadeständsrätt är ersättning lämnas endast föratt

ekonomisk skada. ideellFör skada skall krävs i principatt ersättas stöd i

lag. förklaringEn till obenägenheten erkänna allmänt skadeståndsan-att ett

för skada detta slag kan den inte låter sig imätassvar atten av vara pengar
sätt ekonomisk skada.samma som en

Ersättning för ideell skada uppkommit i samband med personskadasom
förekom redan under medeltiden. Numera den ideellagottgörs skadan i ett

sådant fall i form ersättning för sveda och värk, lyte eller stadig-annatav

varande olägenheter i övrigt till följd skadan 5 kap. 1 skade-samt §men av
Ävenståndslagen. ersättning för lidande tillfogas någon brottsom genom

den personliga integriteten harmot gamla Sådan ersättning utgesanor. nu-
vid brott den personliga friheten, vid ofredande inne-motmera annat som

fattar brott, vid brytande eller telehemlighet, intrång i förvar,post-av
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ärekränkning ellerviddiskriminering ellerolagaolovlig avlyssning eller

skadeståndslagen.3 §brottslig gärning l kap.dylik

områden. Bestäm-andraförekommer ävenför ideell skadaErsättning

det obehagsyftarvilket uttrycklidandeersättning förmelser somom -
integritetpersonligadennesenskilddrabbar ett angreppgenompersonen

sedan29 har19868749ideellt intresse senågoteller annat s.prop. —
särskild lag-iochupphovsrättenfunnits inom1900-talethälftenförsta av

dömda.ochhäktadeoskyldigt anhållna,tillersättningstiftning statenavom
kallasdärersättningsform,motsvarandeharOckså inom arbetsrätten somen

sedan länge.skadestånd, använtsallmänt

tid ärskadeständsrätt under attutvecldingslinje inom svenskEn senare

saktapersonskadeomrâdetutanförideell skadaersättning förförutrymmet

1970-ersättning undersådanbestämmelserinfördesSålundautvidgas. om

19731173, inkasso-kreditupplysningslagen1973289,i datalagentalet

underi reklam,bild1978800 och1974182 lagenochlagen om namn
förskydd198614251967837 och lageni patentlagen1980-talet om

1990409i lagen1990-taletunderhalvledarprodukterikretsmönster samt

närvarande övervägsföretagshemligheter. För motsva-skydd för om enom
ska-allmännasgäller detdettillskapas närersättningsmöjlighet börrande

vidskadeståndsansvaretoch 7 f och198952 1Dir.deståndsansvar se s.
jfr198962 2 ochDir.och setill varumärken mönsterintrång i rätten s.

bliframtideniersättningsform kan34.199192 100 bil. 3 Dennas.prop.
1990 145.iNilsson NJMområdenytterligare seinomaktuell s.

skildadelvisområden bärsolikaskada inomErsättning för ideell avupp

för skade-liksomersättningsform,syfte för dennasyften. Ett gemensamt

skadadenskadelidande fördeni svensk gottgörastånd i övrigt, rättär att

fullgottpåalltid kompenserasskada inteVisserligen kan ettlidit.han har en
skadan ärframför allt närgällerersättning i Detsätt avpengar.genom

verk-lindratillfall bidraikan dessaersättningen attideell Mennatur.

funktion.reparativaskadeståndetsdåtalarningarna skadan. Man omav
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skadeståndet skiljer sig alltså från straffet bl.a. det i regelattgenom
bestäms efter den lidna skadan och inte efter skadevållarens ellerstörre

mindre skuld. skadeståndet påverkas i det enskilda fallet i princip inte heller

skadevållarens ekonomiska förmåga. skadeståndet blir alltså likaav stort

sig skadan har tillfogats brott eller och det skallvare oavsettgenom om
eller flera skadevållare. skadelidandeutges Den skall med andra ordav en

ha full ersättning för sin skada, inte Det med s.k. punitivesystemmen mer.
damages förekommer i bl.a. USA och innebär skadeståndetsom attsom av
preventiva förhöjsskäl utöver den verkliga skadans belopp främmandeär

för svensk skadeståndsrätt.

hindrarDet inte skadeståndet vid sidan sin reparativa funktionatt kanav
ha preventiv effekt, förhindradvs. skador uppkommeratten attgenom av-
hålla människor från handla så de döms betala skadestånd.att att Dennaatt

preventiva verkan kan siggöra olika starkt gällande inom olika områden.

Framför allt kan den få betydelse på områden olikadär handlingssätt styrs

ekonomiska motiv. Risken förrent drabbas höga skadestånd kanav att av
då medföra väljer fråndet denna synpunkt minstatt kostsamma hand-man

lingssättet, dvs. det bättre andraän alternativ kan förebygga skador.som

brukarDetta kallas ekonomisk prevention, till skillnad från preventionen
enbart har avskräckande eller moralbildande verkan. Utmärkandesom mera

för den ekonomiska preventionen är den ofta riktar sig andra denatt änmot

direkt orsakar skada företagt.ex. när för skadorsom etten svarar som
vållas dess anställda.av

När det gäller ideell skada det någotär fiktion talaatt attav en om
skadeståndet fullutgör ersättning för lidnaden skadan. Vad är det egent-

ligen för slags förluster i dessa fallersätts Svaret varierar beroendesom

på vilken form ideell skada frågadet Vidär ideell iskada sambandav om.
med personskada syftetär kompensera de fysiska och psykiska påfrest-att

ningar i form bl.a. oförmågasmärta, leva livnormalt eller förlustatt ettav

andra livskvaliteter skadan för med sig. Vid andra integritetskränk-av som

ningar har ersättningen för ideell skada inslagsätt upprättelseett annat av
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skade-oförrättbehandling denellerkränkandeförnedrande ochför den som

handlingen utgör.

ekonomiskatill täckaocksåsyftar iblandför ideell skadaErsättning att

oftabevisa. använtgår Ettsvårighetmedförluster inte eller endast attsom
vidarepå såren seplåsterfår tjänaersättningen dåuttryck är att som

1990 145.Nilsson i NJM s.
allttilldragit sig störretidpåför ideell skada harErsättning ettsenare

ochvid personskadagäller bl.a.debatten. Detintresse i den allmänna -
skadeståndslagen,3i 1 kap. §lidandevid sådantinte minst som avses-

förintressetökadeför detuttrycksexualbrott. Ettsärskilt i samband med

tillledderiksdagsmotionerfall deersättningen i attideella dessa ärden som

diskute-därefterersättning harFrågan denna äventillsattes.kommittén om

tillfällen.vid upprepadei riksdagenrats

fall i vilkenoch i såkommitténhuvuduppgift för övervägaärEn att om

kommitténhöjas. Sedanskada börersättningsnivån vid ideellutsträckning

kraftigt.höjts Detvid sexualbrottför lidandeersättningamatillsatts har

statlig ersätt-Brottsskadenämndendelvis medhänger att som gersamman -
fåkanskadelidande intefall dåi dentill följd brottning för skador av

1988juliden 1försäkringfrån någonskadevållaren ellerersättning av -
harNämndensådanalidande vid brott.ersättning förmöjlighetfick att ge

Samtidigtersättningsbeloppen.tillfällen höjtåterkommandevidsedan dess

Brottsskadenämndensinflytandesannolikt underhar domstolarna prax-av-—
auktoritativtnågotbeloppallt högrefortlöpande dömt utan attut av--

dock sådantharfunnits. dagarnahar Idomstolengörande Högsta ett av-av
barn sevid sexuelltlidande övergreppkommit det gäller motgörande när

Även beträffande li-337.2 juli 1992, DBdomstolens dom denHögsta nr

ersättnings-misshandel harmordförsök ochtillfogats viddande grovsom
domstolen seavgöranden Högstaväsentligtnyligen höjtsnivån genom av

1992,april DT15domstolens dom den7661991 och HögstaNJA nrs.

218.
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påAtt olika sätt förbättra brottsoffrens ställning har blivit allten mera
angelägen uppgift i dagens samhälle. Bl.a. detta skäl har önskemål vidav
skilda tillfällen framförts i riksdagen och regeringen utrednings-attav om
arbetet i fråga ersättning till våldtäktsoffer offeroch för andra våldsbrottom

bedrivs skyndsamt se l98990LU25 16, Dir. 199066 199192s. s.
LU8 7 och 19919218 27 Påprot. grund häravs. och med hän-ävens.

till den snabba utvecklingen på detta område harsyn vi det lämpligtansett
med förtur behandlaatt frågan ersättning för lidande enligt l kap. 3 §om

skadeståndslagen. Frågan har bara i mindre utsträckning samband med våra

övriga utredningsuppgifter och kan därför nämnvärd olägenhet redovi-utan

i delbetänkande vidareett se avsnitt l.sas

det följandeI redogör vi i 2 föravsnitt utredningsuppdraget i de delar som
behandlas i detta betänkande föroch utredningsarbetets bedrivande i dessa

delar.

Enligt våra direktiv skall vi klargöra syftet med ersättningen för lidande

i samband med sexualbrott e.d. För belysa denna fråga beskriveratt vi i

avsnitt 3 översiktligt skadeståndets utveckling från äldsta tid fram till våra

dagar. Vidare går vi i 4 igenomavsnitt den nuvarande regleringen ideellav
skada inom olika rättsområden. Dessa avsnitt har betydelse för våraäven

överväganden i fortsatta delar vårt utredningsarbete.av
Av central betydelse för våra överväganden givetvisär nuvarande regler

ersättning enligt l kap. 3 § skadeståndslagen. Hitom hör frågan för-om
hållandet till ersättning för personskada fråganoch vilka brottom som
grundar rätt till ersättning. Vidare är det intresse vilka ersättnings-stortav
principer tillämpas i praktiken, vilka ersättningsnivåersom gäller försom
närvarande och hur ersättningen bestäms. Ett ställningstagande till fram-en
tida lösning dessa frågor påverkas även behandlingenav motsvarandeav av
frågor i andra länder. En redogörelse för förhållandennuvarande beträffan-

de alla dessa frågor lämnar vi i avsnitt 5.

Gemensamt för de brott grundar skadeståndsrätt enligt l 3kap. §som
skadeståndslagen är de innebär kränkningatt den skadelidandesen av per-
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integritetskränkningarfrågan ävenväckerintegritet. somDetsonliga om
övervägandenvåraförunderlagSombör kunna ersättas.brottinte utgör

i daggällerskydd6 detvi i avsnittbehandlarfrågabeträffande denna som

utländsk rätt.isvensksåväl iintegritetenpersonligaför den som
8 våravi i avsnittSlutligen lämnaröverväganden.följer så våra7avsnittI

övervägandenvåralagreglernuvarandeändringar itill dekommentarer som

utmynnar
andra län-någraochi Sverigedomstolsavgörandensammanställningar av

1-4.bilagornaiåterfinnskränkning brottersättning förrörandeder genom
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2 UTREDNINGSARBETET

2.1 Utredningsuppdraget

2.1.1 Bakgrund

Riksdagen behandlade i november 1986 olika frågor ideell skada medom
anledning motioner angående höjning skadeständsbeloppens storlekav en av
vid sådan skada 1986 873.se LU Riksdagen framhöll det kunde finnasatt

skäl iöverväga vad mån den nuvarande ersättningsnivånatt istod överens-

stämmelse med den allmänna rättsuppfattningen. Inte bara de ökade möjlig-

heterna till meningsfull fritid också andra livskvaliteter kunde förutanen

många människor i dag sig betydelsefulla förr. Enligtte än riksdagenmera

det därför tänkbart ersättningsnivån allmänt ansågs föratt låg inteochvar

tillräcklig kompensation för förluster olika livskvaliteter. Bedöm-gav av
ningen lämplig ersättningsnivå ihär landet borde främst ske medav en ut-

gångspunkt i förhållanden,svenska varvid hänsyn måste inte bara till dentas

skadelidandes intresse få fullgod kompensation också till ska-att utanav en

degörarens intresse skadeståndsbördan inte blev oskäligt betungande.attav

Riksdagen betonade även de ekonomiska konsekvenserna för försäk-att

ringskollektivet i form kostnader för försäkringspremier förochav sam-
hället i övrigt måste beaktas.
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ställningskadelidandes närderiksdagenSammanfattningsvis uttalade att

avseenden ochi vissaförbättrasbordeför ideell skadaersättninggälldedet

föremål förbli översyn.bordefråganatt

JustitiedepartementethearingvidframfördessynpunkterLiknande somen

organi-myndigheter ochför berörda1987 företrädareapril medianordnade

m.fl.sationer

i novemberideell skadaersättning förtill fråganåterkomRiksdagen om
Medl98889zLU4.1988november se1987884 och i1987 LUse an-

skadeständspraxisamerikanskutvecklingenmotion, därledning avenav
intetillfälletsistnämndavid detframhöll riksdagen attkritiserades, man

skullei värt landskadeståndsbeloppenförfarhågornågrahysabehövde att

198889LU4 22.riktning semotsvarandeutvecklas i s.en

Huvuddirektiven2.1.2

198876.Dir.kommitténdirektiv förregeringen1988 beslötdecemberI

föl-i sammandraginnehåller direktivenintresseärde delarI nu avsom

jande.

kommitténsideell skadaersättning för ärreglernaVid sin översyn omav
ersättningsnivån börnuvarandedels denhuvuduppgifter övervägaatt om

förtillämpas, dels hurersättningsprinciper börvilkahöjas, dels normersom
fastställas.ersättningen börbestämmaatt

skäligutgöravad kanbedömningenförbetydelseAv er-enansesav som
ersättningen förskall tillgodosessyftenvilkasättningsnivá är genomsom

för-beaktafinns skäldetkommittén övervägabör attideell skada. Bl.a. om
påinverkanskadansi dag,livskvaliteter ersättsänandra t.ex.luster somav

självkänslan.den egna
för li-ersättningeni sammanhangetbör ägnasuppmärksamhetSärskild

inslagersättning hare.d.sexualbrott Dennamedi sambanddande upp-av
skadehandlingen harbehandlingnesligaochkränkandeför denrättelse som

fall ochersättningen i dettasyftet med taKommittén bör klargörautgjort.
vid sexuellalidandeförbetalasersättningsbeloppdeställning till utsomom

syfte.tillräckligt fylla dettakanövergrepp anses
skada börideellersättningsnivä i frågalämpligBedömningen na-omav en
samhället.i Enstandardutvecklingenbakgrundocksåturligtvis göras mot av

ersättnings-höjningarde allmännakommitténfråga för ärväsentlig avom



SOU 199284 39

nivån vid ideell skada har genomförts på tid tillräckligaärsom ellersenare
ytterligare anpassning till den ökade levnadsstandardenom en är befogad.

Kommittén bör även undersöka det finns fog för det påståendeom som
ofta förs fram i den allmänna debatten skadestånden i Sverige föratt ideell
skada vid internationell jämförelse ligger på påfallande lågen nivå. Där-en
vid bör kommittén dock kunna bortse från sådan särpräglad skadestånds-en
praxis har utbildats i bl.a. USA.som

Vid sina överväganden i frågan lämplig ersättningsnivå bör kommit-om en
tén slutligen beakta de ekonomiska konsekvenser höjning densom en av nu-
varande ersättningsnivån kan få för försäkringstagarkollektivet i form av
högre försäkringspremier föroch samhället i övrigt. Att premierna hålls på

rimlig nivå ligger både i försäkringstagamas iochen samhällets intresse.
Detta intresse får awägas de skadelidandes intressemot få så godattav en
kompensation möjligt.som

Till de spörsmål rörande ersättningsprinciperna kommittén skall över-som
hör fråganväga hur den ersättning för lidande, den har våld-t.ex.som som

tagits eller misshandlats har tillrätt enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen,
förhåller sig till den ersättning betalas den skadelidandeut isom om sam-
band därmed har tillfogats personskada. Skall med andra 0rd den skade-en
lidande i sådant fall ha tillett rätt särskild ersättning enligt l kap. 3 §
skadeståndslagen vid sidan den vanliga ersättningen för sveda ochav värk,
lyte och olägenheter i övrigtsamt Kommittén börmen ställning tillta
denna fråga, det råder olika uppfattningar se bl.a.som Conradi i SvJTom
1986 453 ff.s.

dettaI sammanhang bör kommittén även överväga ersättning enligt 1om
kap. 3 § skadeståndslagen skall kunna för den chock och bestörtningges

kan upplevas den finner sin bostad skövlad eftersom inbrottav som ellerett
omfattande skadegörelse. Möjligen går det redan i dagen få sådanatt ersätt-

ning. Bland de brott enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen berättigarsom till
ersättning för lidande ingår nämligen hemfridsbrott se 19725prop. s.
570. Frågan dockär hittills obesvarad i rättspraxis.

Några tabeller, motsvarande dem tillämpas i fråga ersättning försom om
sveda och värk lyte och har intesamt utbildats detnär gällermen, ersätt-
ning för lidande enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen. liggerDet också i
sakens denna ersättning intenatur att kan bestämmas lika schablonmässigt

i hög grad är beroendeutan omständigheterna i det särskilda fallet.av
Kommittén bör dock försöka närmare riktlinjer för bedömningen. Enge om-
ständighet ofta bör kunna påverka ersättningens storleksom beskaffen-är
heten skadevållarens handlande; tydligt är den kränkningav skallatt som

kan framstågottgöras allvarligare grövre det brottsliga handlandetsom
jfrär 1962NJA 458. Kommittén bör diskutera vilka andras. omständig-

heter särskilt bör beaktas när ersättningen bestäms.som
Det har ibland ifrågasätts inte den oklarhet i vissa avseendenom som

råder innebörden 1 kap. 3 § skadeståndslagen tillom del har sinav en
grund i paragrafen talaratt ersättning för lidande, före-om termen som
kommer också i andra skadeståndsrättsliga sammanhang jfr bl.a. prop.
l9868749 29. Kommittén bör överväga detta uttrycks. stämmer medom
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terminologi börfylla ellerbörersättningdennasyften annanende omsom
väljas.

i falldeersättningsnonnerfastställandefrågangällerdetNär avom
trubbigtlagstiftning äruttalat ettriksdagenhar attanvändassådana bör

frågorsådanaskadeståndsbelopp;storlekenbestämmaförinstrument att av
Kommittén börl986873 16.praxis se LUibästochsmidigast s.avgörs

framträ-domstolarnamöjligtdet är att meraemellertid överväga engeom
närvarande.förhardefrågor ändessabeträffanderolldande

särskiltfrågordekommittén, utöverslutligen somdirektiven sägs attI
skadaideellförersättningfrågorsådanabehandla sombördär,nämnts om

ellerpraktiskfrånintresseövrigt kaniellerdebattväckthar vara avsom

synpunkt.principiell

förskall kunnaersättninghuruvidafrågannämndadirektiven gesiDen
198889,tillmotioneriåterkombostadsinbrott e.d.medsambandilidande

mångahävdadesmotionerna attriksmöten. I199091 års som198990 och

varförkränkning,upplever brottetbostadsinbrottdrabbas en grovsomav
89L624,1988skada seideell mot.borde ersättasdennalidande art somav

198889Ju8l7,jfrl9909lL6l7;l98990L617 och mot.l98990L606,

frågantillhänvisadeRiksdagen199091Ju825. attochl98990Ju826

l98990LU258l98889LU25kommittén se s.övervägdesredan s.av

199192LU8 7.16 och s.
utgåborde kunnaskadeståndvidareanfördesriksdagsmotioner attI samma

behandlingenVidaffektionsvärde.särskiltmedegendom avför förlust av
aktualiserasfråga komdennaäven attriksdagenförutsattemotionerna att

l98990LU25l98889LU25utredningsarbete sekommitténsunder s.

199192LU8 7.och16 f s.s.

Tilläggsdirektiven2.1.3

framhöllsdetdärårs riksmöte, att198990tillmotionanledningMed enav
ellerför våldtäktkvinnortillborde utdömas utsattsskadeståndhögre som
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följande seLagutskottet198990L619, anfördemisshandel se mot.

fl98990LU25 15s.

tvångsexuellt ärolika formerframhållaför sin delvillUtskottet att av
psykisktorsakar starkti regelhandlingar ochintegritetskränkandedjupt

tordeförövas.vilka brottet Detsammaobehag hos demlidande och mot
kvinnori fall utsättssärskilt demisshandelsbrott ochvidmånga gånger gälla

utgår vid sexuellaför närvarande över-ersättningarmisshandel.för De som
full-intemening utgöraenligt utskottetsmisshandel kanoch enansesgrepp

likhetmedför. Iobehag brottetför lidande ochkompensation detgod som
drabbadededärför angelägetdetutskottet ärmotionärerna attmed attanser

de tillfogasersättning för lidandet och dettatill högre oavsetträtt enomges
uppfattningenocksåkan delaej. Utskottetvid brottet eller attpersonskada

påskadelidandeförekonomiskt stöd deinrymmasersättningen bör atti
Somi på grund brotten.livssituation de hamnatdenolika kommasätt avur

sexuellavid bl.a.ersättningsnivånolika frågorskallredovisas omovan
reglernapågåendemed den översyneni sambandövervägasövergrepp av

emellertidmening börEnligt utskottetsideell skada.ersättning förom
utred-framgårförtydligas så det klartpunktpå dennadirektiven attatt

ersättningsnivånhöjningsyfta tillskallningsarbetet utrymmesom geraven
förändringockså hjälp tillför lidandetkompensationför inte bara utan en

vidersättningsmöjlighetemaviktentilllivssituationen. Med hänsyn attavav
vill utskottet under-förbättrasmisshandelochsexuella övergrepp snarast

regeringenochutredningsarbetet bedrivs skyndsamtviktenstryka attattav
lagändringar.till erforderligaförslagframläggerså ske kansnart

regeringen vadtill för1990 sin mening kännai aprilRiksdagen somgav

l98990853.anfört rskr.sålunda hadeLagutskottet

1990regeringen i novemberuttalande beslötanledning riksdagensMed av
börtilläggsdirektiven199066. EnligtDir.tilläggsdirektiv för kommittén

vidregelverketersättningsnivån ochförändringkommittén överväga aven

våldsbrottvåldtäktsoffer offer för andraochskadestånd till ut-som ger

hjälp tillocksåför lidandetkompensationför inte bara utan enenrymme

livssituationen.förändring av
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2.2 Utredningsarbetets bedrivande

Kommitténs utredningsuppdrag vidsträcktär och flera olika frågor.avser
egentliga arbetet påDet dessa frågor kom igång i början år 1990. På ettav

tidigt stadium anordnade vi särskild utbildningsdag, varvid våra sak-en

kunniga och redogjorde för nuvarande regler ideell skada ochexperter om
deras tillämpning i praktiken. Sedan vi delat i fyra arbetsgrupperupp oss -

tillämpningen invaliditetstabeller, ersättning för lidandeen om av en om
enligt 3l kap. § skadeståndslagen, ersättningsposten olägenheter ien om

övrigt och den framtida ordningen för bestämma personskadeer-atten om

sättning påbörjade de förstnämnda arbetsgruppema sitt arbete undertre——-
våren 1990. Detta arbete bedrevs i samråd med praktiskt verksamma försäk-

ringspersoner företrädare för berörda nämnder och andrasamt organ.
Utredningsarbetet inriktades alltså till början på alla frågordeen som

omfattas utredningsuppdraget. Efter tid utkristalliserades emellertidav en

vissa frågor ansågs böra behandlas förtur.medsom

början hösten 1990I kom frågan ersättning för ideell skada tillav om

HIV-smittade aktualiseras inom kommittén. Bakgrunden till dettaatt attvar
i riksdagen och i den allmänna debatten hade ifrågasatt den ersätt-man om

ning lämnats till dem smittats inom sjukvårdenHIV låg påsom som av en
rimlig nivå. kommittén framstodFör det angeläget för sina över-attsom

väganden beträffande ersättningsnivån vid ideell bildaskada sig en upp-
fattning hur sådana särpräglade skador följdär börHIV vär-om som en av

deras i jämförelse med andra skador. Vi diskuterade därför vilken ersättning

för ideell skada de har smittats skadeståndsgrun-HIVsom som av genom en

dande handling kan berättigade till enligt nuvarande skadestånds-anses

rättsliga principer. diskussionDenna redovisades i delbetänkande,ett som
kommittén lade fram i 1991 199134.SOUmars

Sedan kommittén i november 1990 tilläggsdirektiv fått i uppgift attgenom

skyndsamt förändringöverväga ersättningsnivån och regelverket viden av

skadestånd till våldtäktsoffer offeroch för våldsbrott,andra prioriterade vi
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skadeståndslagen. Efterenligt kap. 3 §frågan ersättning för lidande lom

våren år 1992sida beslöt vi underönskemål från Justitiedepartementets att

i särskilt delbetänkande.våra överväganden i denna delredovisa ett

frågan ersättning hardiskuterat dennaarbetsgruppDen samman-omsom

vidkommittén i dess helhet13 gånger. Frågan har vidare behandlatsträtt av

12 sammanträdesdagar.

knutits referensgrupp, bestående direktörenTill kommittén har Peraven

justi-Ansvarsförsäkringens personskadenämnd f.d.Boêthius, ordföranden i

i Brottsskadenämnden f.d. rikspolis-tierådet Ulf Nordenson, ordföranden

kanslichefen vid hovrättsasses-Romander och nämndchefen Holger samma

f.d. lag-dåvarande ordföranden i TrañkskadenämndenKarl Matz samtsom

kanslichefen vid nämnd hovrättsasses-Sterner ochGunnar sammamannen

ordförande våra harSolveig Almblad. Vår nuvarande och sekreteraresom

referensgrupp diskuterat fråganvid sammanträden med denna ersätt-5 om

för lidande enligt l kap. 3 § skadeståndslagen.ning

förslag chefsaktuarienKostnadskonsekvenser olika har diskuterats medav

Försäkringsförbundvid Skandia Björn Ajne, förbundsjuristen vid Sveriges

vilka tillsammans kansli-Beskow och förut nämnde Karl medAnders Matz,

Ansvarsförsäkringens Christina Sedlmayerchefen vid personskadenämnd

tillhandahållit det underlag behövts för beräkningar.dessasom

omfattas vårt på tid fåttfrågor utredningsuppdrag harDe senaresom av

inordiska tillkalladesallt aktualitet också i länder.andra I Norgestörre

olika frågor ersättningjanuari 1989 särskild förutredare övervägaatten om

kränkningar vid egentligför ideell skada, bl.a. vid personligaandra än per-

utredningsarbete inte slutfört. reglersonskada. Nya ersätt-Detta är ännu om

införts iför har dock denning till barn sexuella övergrepputsattssom

från finskskadeståndslagen i maj 1992. Vidare kannorska nämnas att man

utredningsarbetet i Sverige ochsida uttryckt intresse för följa Norgeatt

förutredning dock intesärskild observatör; någon motsvarande ärgenom en

i några planernärvarande aktuell i Finland. heller Danmark harInte man

på tillsätta sådan utredning.att en
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kommitténs direktiv naturligt vårt utredningsarbetedetI sägs äratt att

nordiskt samråd. Vi för ändamål vår nuvarandebedrivs i har detta genom

våra hithörande frågor dels iordförande och sekreterare överlagt allaom

för justisdepartementet1991 med företrädare det norskaOslo den 4 mars

professorn särskilde universitetslektomLødrup och den utredarenPetersamt

Bergsäker, dels i 8 1991 med företrädare förKöpenhamn denTrygve mars

Vindingdet danska justitsministeriet professorn Anders ochKrusesamt

kanslichefen vid Michaelden danska brottsskadenämnden dommeren

maj för finskaLerche, dels i Helsingfors den 31 1991 med företrädare det

justitieministeriet professorn verkställandeThomas Wilhelmsson,samt

Centralförbund Mattidirektören vid Finska Försäkringsbolagens Aho ochL.

gruppdirektören vid Pohjola-bolagen vicehäradshövdingen Antti Palmunen

dels i 19 augusti 1992 förut Bergsäker.Stockholm den med nämnde Trygve

Våra vidare deltagit i internationell konferenssekreterare har omen

1992ersättning för personskada, i London den 17arrangeradessom mars

of överlade sekreterama medLloyds London samband därmedPress. Iav

praktiskt jurister i kanslichefen förverksamma England, liksom med den

White.engelska brottsskadenämnden Mr D.J.

utredningsarbetets gång samråd kommitténUnder har skett med Ju

beträffande198903 för det allmännas skadeståndsansvar sådanaöversyn av

Samrådfrågor berör båda kommittéemas utredningsuppdrag. har ävensom

grupptalanutredningen 199104.skett med Ju

Föreliggande författats våra vårbetänkande har sekreterare ochav nuvar-

ande ordförande. för förhållanden grundar sigAv redogörelsen utländska

framavsnitten Tyskland och material tagitsUSA har Dr. Jur.om som av

Pfennigstorf respektive forskardocenten vid universitetLundsVerner

Phillips avsnittet Italien på uppgifter tillhandahål-J.D.Char1es och om som
Åkelits redaktören Malm.av

kommitténs till frågornaunderlag för ställningstagandenFör att om

ersättningsprinciper ersättningsnivån lidande enligtoch det gäller 1 kap.när

skadeståndslagen våra3 har sekreterare gått igenom antal underrätts-§ ett
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någramedtillsammansredovisas,1990-1992. domarför årendomar Dessa

till be-i bilaga loch RFS,ipublicerats NJA, RHavgöranden harsom
domstolsavgöranden be-vissainnehåller referat2-4tänkandet. Bilagoma av

imeddelatsharbrottför kränkningersättningträffande somgenom

och Tyskland.Danmark, Norge

ochMaudassistenterna MagnussonAnderssonByräassistenten Gerd samt

admini-utskriftsarbete ochkommittén medbiträttMay-Louise Wounder har

göromål.strativa

harförra betänkande,till vårtbetänkande, liksomtill dettaOmslaget

May-Louise Wounder.utformats av

utredningsarbetetfortsatta2.3 Det

förändring.genomgår Detområde snabbutredningsuppdragVårt rör ett som

ibehandlas dettafrågorminst det gäller devisat sig intehar när som
Även värtpåverkarolikaövrigt mycket hänt sätti harbetänkande. som

utredningsarbete.

invalidi-medicinskakommitténs direktiv skall vi deEnligt överväga om

ersättning för lyte ochför bestämmaanvänds i dagtetstabeller att mensom
framtida verk-skadasutgångspunkt för bedömningenlämpligutgör av enen

försäkrings-förningar. nuvarande tabellerna, ärDe gemensammasom

Personskadekommitté årFörsäkringsbranschensbranschen, fastställdes av
Personskadekommittén1981. har därefterTabellema översetts av en av

1988utgåva årrevideradiresulteradebildad projektgrupp, arbete envars
kallas1991. Förslaget,tabellverk ärförslag till heltoch ett ett nytt som

fördärvidochremissbehandlatsMedicinsk invaliditet 1991, har utsatts

följaintressedelar. detkritik i vissa grundläggande För är attstortoss av

fråganviförslag, ochvidare behandlingen dettaden att omgeavserav

utredningsarbetet.förtur i fortsattadessa tabeller det
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Kommitténs direktiv innebär viäven bör ställning till det äratt ta om en
lämplig ordning de särskilda tabeller försäkringsbolagen medatt ut-som ——
gångspunkt i de medicinska invaliditetstabellerna tillämpar för be-att-

ersättningenstämma för sveda och värk lyte och fastställs endastsamt men

Trafikskadenämnden, de andra nämnder verkar på områdetutan attav som
har något inflytande i denna fråga. Denna utredningsuppgift, vi ännusom
inte har tagit itu med, kan komma i delvis läge till följd de planerett nytt av

finns i försäkringsbranschen på slå Trañkskadenämndenattsom samman

och Ansvarsförsäkringens personskadenämnd. Trafikförsäkringsföreningens

i junistyrelse har 1991 beslutat förverka sådan sammanslagning ochatt en
uppdragit särskild arbetsgrupp utreda bl.a. vilka eventuellaatten sam-
ordningsvinster därvid skulle uppkomma. Vi avvakta resultatetattsom avser

planerna denna sammanslagning innan vi börjar diskutera den fram-av

tida ordningen för bestämma ersättning på personskadeområdet.att

kan iDet detta sammanhang dåvarandenämnas Försäkringsinspektio-att

under år 1989 gjorde undersökning skadehanteringen hos Kon-nen en av
sortiet för patientförsäkring och i skrivelse till konsortiet den 16en mars
1990 uttalade det för Öka förtroendet för patientskadenämnden kundeatt att

motiverat ytterligare stärka patienternas inflytande i nämnden.att In-vara

spektionen ansåg det kunde lämpligt kommittén behandlade frå-att attvara

sammansättningen patientskadenämnden och överlämnade därförgan om av

kopia skrivelsen till för åtgärdeventuell också l99192LU27seen av oss

9.s.

På detsätt gäller de frågor vilka inär behandlas detta betänk-samma som

ande pågår utveckling i domstolspraxis beträffande flera de frågoren av
vi i övrigt skall enligt direktiven.överväga bl.a. frågangällerDetsom om

ersättning till dem drabbas chock anledningmed näraattsom av en av en

anhörig har för allvarligt våldsbrott avsnitt 5.3.2. Enligtset.ex. utsatts ett

direktiven skall vi ställning till nuvarande rättspraxis, har intagitta om som

restriktiv hållning i fråga ersättning för tillfredsstäl-sådan skada, ären om

lande. dom den maj 1991,I 7 2132, SkåneDT har Hovrätten överen nr
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och Blekinge uttalat denna praxis innefattar alltför avgränsningsnävatt en

de fall där till ersättning i fråga.rätt bör kunna komma harDomen över-av

tillklagats domstolen,Högsta den 14 maj 1992 hänskjutit frågan tillsom

avgörande i plenum.

frågaEn vi enligt direktiven bör diskutera gårdet draär attannan som om

klarare förgräns än närvarande mellan å sidan ersättningen för olä-en ena

igenheter övrigt och å sidanandra de övriga ersättningsposter aktu-ärsom

ella någon tillfogatsnär har framförpersonskada allt ersättningen för

Ävenkostnader föroch lyte och men. beträffande fråga, i dendenna som

praktiska tillämpningen har blivit allt problem, föreligger någrastörreett

domstolsavgöranden, ingetdock ännu domstolen.Högstaav

och med dettaI betänkande slutför vi betydelsefull del vårt utred-en av
ningsarbete. Många viktiga frågor återstår emellertid, både de vi harsom nu

pekat på och andra har i våra direktiv. till denomnämnts Med hänsynsom

snabba utvecklingen på detta område det våra förslag i dessaär angeläget att
Ävendelar kan framläggas så möjligt. frågorna svåra ochärsnart som om

kräver överväganden räknar vi kunna slutföra vårtmed attnoggranna

utredningsarbete före utgången år 1993.av
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SKADESTÅNDETS3 UTVECKLING

3.1 Från tillhämnd bot

deI äldsta nordiska ättesamhällena reaktionenhämnden den normalavar

oförrätter olika någon tillfogadesslag. Om oförrättättmot av ur en en av

någon uppfattades dettaätt, nedsättande för hela hans ätt.ur annanen som

Detta krävde i avskräckande syfte vedergällning i form oftastattav en

tillfogadesskada angriparen någonstörre eller inom dennes ätt.annan

Hämnden plikt för i första hand den själv åviladekränkte ävenvar en men

övriga medlemmar hans Sedan dennaätt. hämnd utkrävts, framkalladeav

det hämnd från motsidan. På detta fejdkunde ständig under-sätten ny en
hållas mellan ätterna.

Så småningom fick självhämnden delvis innebörd. sidaDenen annan som

hade blivit kränkt kunde låta sig försonas igodta gottgörelseattgenom en

form förmögenhetstillskott erbjöds motsidan. gälldeDettaettav som av

framför allt vid kränkningar allvarlig dröjdemindre beskaffenhet; detav

länge innan dråp kunde på detta erbjudna gottgörelsensätt. Densonas an-

sågs utjämna följderna kränkningen och därigenom medföra upprättelseav

för förfördeladeden sidan. På så uppnåddes förlikningsätt mellanen par-

fall båda sidorI de hade tillfogats skada sig pågrundade förlikningenterna.

Detta avsnitt bygger huvudsakligen på Ivar Strahls redogörelse för utvecklingen denav
svenskaskadeståndsrätten detpå utomobligatoriska området i Minnesskrift ägnad 1734års
lag, 1934, 874-912.s.
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minst skada fickhade liditjämförelse mellan dessa skador; den sida somen

botkom benämnasmotsidan mellanskillnaden. gottgörelseDennaersätta att

förbättring jfr ordet bota.ursprungliga innebördi pluralis böter, ärvars

förlikningenfick inflytande gynnadesAllt eftersom samhällsmakten ökat

full-i för hämndsjälvhämndens Utvecklingen bot ställetbekostnad. mot

påfölj-vanligasteböter denföljdes i de medeltida landskapslagama, där var

intepåföljd alltsåhandling. Syftet med dennaden för skadegörande varen

handlingarfrån begå sådanai första hand avhålla medborgarna utanattatt

strafftjänstgjorde delvisinskränka självhämnden. Bötemaatt upp-som men

gottgörelse för denfattades, åtminstone från början, framför allt som en

för. uttryck för dettakränkning målsäganden hade ärEtt attutsattssom

tillföllboten ursprungligen helt denne.

vilkainnehöll detaljerade bötesbeloppen,Landskapslagarna övertaxor

förekomma tidigare itroligen på belopp hade brukatbyggde detaxor som

någonliknande varierade för skilda skadetyper,situationer. Bötema men

inte frågai enskilda fallet det i regeluppskattning skadans storlek det varav

olikafixerade utgick förförekom särskilda, till beloppet böterDet attom.

skilde sårabot, lytesbot och läkarbot.skadan. mellan DetManmoment av

fömärmelse och frids-finns också exempel på bot utgick för denen som

medföra. Lytesboten ochstörning skadegörande handling kundesom en

övriga i allmänhetläkarboten tillföll målsäganden i sin helhet, medan böter

lika häradet målsäganden.delades mellan konungen, och

vilken skuldskulle betalas den hade orsakat skadanBötema oavsettsomav

till olyckshändelse, bedömdeshan hade den. Vådaverk, dvs. skada genom

ofta mildare viljaverk, uppsåtligen tillfogad skada.dock dvs. Utmär-än

finnasrättsuppfattning också det alltid måstekande för den tidens är att en

pä-ansvarig verkligt skyldige inte kundebetalade böterna, denäven omsom

falli dessaträffas. till rättsläge, innebarBakgrunden detta att ansvaretsom

följande 1934, 879strikt, beskrivits på Strahl,har sätt serent s.var
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I den psykologiska bakgrunden till det ensidiga uppmärksammandet ska-av
ingickdan våra förfäders starka ärekänsla, gärna tillät dem under-attsom

låta beivra kränkning.att Egenartat träder detta fram i våra landskapsla-en
dräpt icke skulle behöva liggaatt ogill; blevgars omsorg om man en man

dräpt på marken och banemannen framskaffades,ute s.k. dulgadråp, fick
jordägaren eller häradet erlägga böter för dråpet. Ett uttryck för tidens
uppfattning den lärde ärkebiskopen Andreas Suneson, vilken dockger var
påverkad romerskträttsliga och kyrkliga föreställningssätt, i sin parafrasav

Skånelagen,över när han säger, någon icke uppsåtligenatt utanom av
olyckshändelse, causaliter, tillfogar någon sår, skall den sårade icke desto
mindre erhålla full bot, då hans ickesmärta blivit mindre därigenom detatt
förelåg olyckshändelse i stället för uppsåtlig gärning och då ickedet för
honom kan ligga mycken vikt uppå huruvida han blivit förorättad vådaav
eller uppsåt.av

Landskapslagamas botsystem med vissa fixerade bötesbelopp för skilda ska-
detyper olikaoch skadeföljder behölls inte bara i 1300- och 1400-talens

stads- och landslagar också i 1734 års lag. Liksom tidigareutan tillföll

flertalet böter till lika delar konungen, häradet eller staden målsägan-och

den. 1734I års lag infördes emellertid bestämmelseräven innebar attsom
vissa kostnader förlusteroch efter individuell uppskattning; förersattes en
misshandelsfall föreskrevs vidare tillrätt ersättning för sveda och värk.en

individuelltDenna bestämda ersättning, utgjorde renodlad formsom en mer
skadestånd detän gamla botsystemet, tillföll målsäganden vid sidanav av

de böter han kunde ha del Någon tillrätt särskild ersättning utöversom

målsägarandelen i böterna fanns dock inte vid brott frihet eller Omära.mot

den begått sådant brott ådömdesett påföljdsträngare böterän ur-som en
bota straff något vanligare underän medeltiden blev alltsåsom var— -
målsäganden helt ersättning.utan

Även det medeltida botsystemet i sina huvuddrag levde kvar i 1734 årsom

lag hade redan dessförinnan börjat skilja mellan straff och skadestånd.man

I samband med särskild Straffrätt framatt växte kom tankenen att ett ansvar
borde förutsätta skuld, dvs. uppsåt eller oaktsamhet, sig gällandegöraatt

alltmer tydligt. Ansvaret för vådaverk avskaffades så helt i 1734gott som
års lag. Samtidigt påverkades bötemas storlek skuldgraden. Sålunda med-av
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gjordesskillnadochoaktsamhetsbrott,böter änuppsåtliga brott högreförde

vårdslöshet.olika gradermellanäven av

skadeståndtillFrån bot3.2

1734 årsreformeraföromfattande arbeteinleddes att1800-taletUnder ett

vid sidanskilt rättssystemframträddeSkadeståndsrättenlag. ett avsomnu
1811 årscivillagallmänförslag tilldetinnehöllSålundastraffrätten. somen

skadeståndbestämmelsersärskilda1826fram årlagkommitté lade somom
påbyggdebestämmelserhandelsbalk. Dessain iavsedda att tas en nyvar

innebärculpaprincipen, attlatinskt ordefterskuldprincipen eller ett som

vållatsharskadorbeträffandeföreligger endastskadeståndsskyldighet som

allmänfannsbestämmelsernaBlandvårdslöshet.uppsåtligen eller re-enav
liditnågonskadainnehållskadeståndsskyldighetgel att genomsomavom

isärskiltintefall då deti deskulle ävenvållande ersättas angavsannans
lagberedningårs1841handelsbalkförslag tillrevideradedetlagen. I som

vådaskettskadasyfteförtydligandei1850 tilladesfram årlade att avsom

elleri lagföreskrevsuttryckligendå dettai fallandra äninte skulle ersättas

avtal.

och1832årlagkommitténstraffbalktillförslagdetI avgavsomen ny
det1844år övergavslagberedningenframreviderat skick ladesi avsom

bötesstraff såsomföreskrevs ettställeoch i desshelt,gamla botsystemet

bestämmelservissainnehöllstraff. Förslaget ävenoffentligrättsligt omrent
deförtill grundliggavilka kombrott,på grundersättning för skada attav

för-sigvisadedetårs strafflag närin i 1864 attskadeståndsregler togssom

genomföras.civillag inte kundetill allmänslaget en
tillfogatnågonskada6 l §föreskrevs i kap.strafflag1864 års attI som

hadesig brottetbrottslige,denskullebrott ersättas vareavgenomannan
skadestånd6 2 §i kap.Vidarevållande. attelleruppsåtligenskett angavsav

kostnadochläkarlön utaninte baraomfattaskulleför kroppsskada annan
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också ersättning för hinder brist i den skadades näringeller dvs. förlust

inkomst ersättning för liksomsveda och värk lyte ellersamt annat sta-av

digvarande dessförinnanregler redan hade tagits in iDessamen. som en-
förordning år 1861 angående dråp misshandelmord, och komplet-annan -
terades bestämmelse i 6 3 ocksåkap. § vedergällning skulleattav en om

för lidande kunde tillfogats någonha brott motges som anses genom per-

frihetensonliga eller falsk angivelse eller ärekränkande gär-genom annan

ning.

Genom införandet dessa regler hade culpaprincipen definitivt slagitav

igenom i skadeståndsrätt. principsvensk länge iDenna sedan gälltsom-
de länder vilka byggde på den romerska där den hade utbildatsrätten, -

enligt dåtida liberalismens uppfattningkom den betraktas lämpligatt som en
Ävenrättsgrundsats med generell giltighet vid och sakskador.person- om

det inte framgick lagen ansågs dess skadeståndsbestämmelser alltsåav vara

tillämpliga också i fall då sådan skada hade vållats samband medutanen en

brottslig gäming. Någon motsvarande, från frikoppladbrott skadeståndsrätt

däremot inte gälla i fråga förmögenhetsskada dvs. sådanantogs om ren

ekonomisk skada uppkommer samband med eller sakska-utansom person-

beträffande sådant lidandeda eller avsågs i 6 kap. 3 strafflagen; för§som

skyldighet skador detta slag in iersätta har ända våra dagar gälltatt ettav

principiellt på skadan vållatskrav brott.att genom

slutet 1800-talet börjadeMot den moderna teknikens framväxt inomav

framför allt den industriella stordriften kommunikationsväsendetoch med-

föra sådana risker för omfattande culpaprincipen inteskador ansågsatt

de krav kunde ställas på den bedrev sådan verksam-motsvara som som en

Vid sidanhet. culparegeln utbildades därför lagstiftning och rätts-av genom

praxis vissa regler skadeståndsansvaroch grundsatser förettom annans

vållande principalansvar.s.k. särskilt riskfylldaFör verksamheter utveck-

lades vidare vållandeansvar bevisbördaregler med omvänd s.k.ettom pre-

sumtionsansvar eller vållandehelt oberoende s.k. striktett ansvar av
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återinfördes alltså för våda-sådana verksamheter detansvar. För ansvar

hade gällt enligt landskapslagama.verk som

1800-talet början 1900-taletSålunda uppställdes i slutet och bestäm-av av

i 18867 angående ansvarig-skadeståndsansvar lagenmelser skärptettom

järnvägsdrift, l89135för skada i följd sjölagen 1, lagenhet av s.

anläggningar, 1916312 angående190271 1 elektriska lagens. om an-

till följd automobiltrañk och lagen 1922382svarighet för skada av an-

för i följd luftfart. striktgående ansvarighet skada Regler ettav om

därefter också in i andra lagar, lagenskadeståndsansvar del t.ex.togs en

ägofred 1943459 tillsyn hundar.1933269 och lagenom om av

lagstiftningsarbete i syfte1940-talet påbörjades samnordisktUnder ett att

Årskadeståndsrätten i nordiska 1946successivt reformera de länderna. ut-

i Sverige för förbe-sågs särskilda utredningsmän Danmark, ochNorge att

Utredningsmännen fullgjorde sin uppgift årreda det fortsatta samarbetet.

för1950 i sitt betänkande lägga fram riktlinjerattgenom var gemensamma

principbetänkande 1950 16 den svenske utred-detta arbete. SOUDet som

professorn på flera banbrytandeningsmannen, Strahl,Ivar sättavgav var

inflytande på på framtida reformeringoch kom arbetetövaatt stort en av

vårt framfördes för första gångenskadeståndsrätten i land. Bl.a. här tanken

omfattning försäkringsersättningskadestånd i vidsträckt borde avlösasatt av

avsnitt 3.3..se
På olika betänkanden särskilt tillsatta kommittéer däreftergrundval av som

avlämnade i Sverige 195843, 196333 och 196431 utarbetadesSOU

19725 med förslag till skadeståndslag Lagförslaget antogsprop. m.m. av

år 1972 197210, 192. skadeståndslagarriksdagen LU rskr. Motsvarande

år 1974 år 1984.i år 1969, i Finland och i DanmarkNorgeantogs

1972207 fick äntligen skrivnaGenom skadeståndslagen Sverige regler

giltighet för skadeståndsrätten. det gällermed hela Lagen är närutom ren-
förmögenhetsskada och lidande vissa brott tillämplig oavsettgenom om-

föreligger culpaprincipen innehållerbrott eller byggerDen ävenmen

principalansvar för arbetsgivare, däribland och kommu-regler ett statenom
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beträffande skador anställda vållar i tjänsten. bestämmelserLagensner, som

skadestånd tillämpas dock inte särskilt föreskrivetär eller föl-annatom om

jer regler skadestånd i avtalsförhållanden.av om
År 1975 kompletterades skadeståndslagen med regler bestämman-nya om

de skadestånd vid personskada se SOU 197183 och 197351,av m.m.
1975 12, 197516LU och 23, rskr. 133 och 209 SFS 1975404.prop. samt

Dessa regler, också de hade tillkommit i nordiskt samarbete, desom ersatte

bestämmelser i 1864 års strafflag vilka hade förts tillöver 5 kap. skade-

ståndslagen i huvudsakligen oförändrat skick i avvaktan på de reglerna.nya
bestämmelseEn skadestånd med anledning personskada, motsvarandeom av

6 kap. 2 i 1864§ års strafflag, in i 5 kap. 1 En nyhettogs attnu var
ersättning för ideell skada, redan tidigare sveda och värkavsettsom samt
lyte eller bestående utökades med olägenheterannat i övrigt tillpostenmen,

följd skadan. Samtidigt fördes bestämmelse ersättning för lidandeav en om
vissa brott, hade motsvarighet i 6 kap. 3 § i 1864 års strafflag,genom som

till 1över kap. 3

Reformarbetet på skadeståndsrättens område emellertid inte avslutatvar
i och med tillkomsten 1972 års skadeståndslag 1975och års ändringar iav

denna lag. fortsatta arbetetDet har resulterat i bl.a. trañkskadelagen

19751410, jämvägstrañklagen 1985192, miljöskadelagen 1986225

och produktansvarslagen 1992l8, vilka alla liksom den tidigare till--
komna atomansvarighetslagen 196845 bygger strikt skadestånds-ett——

Närmast förestår reformering det allmännas skadestånds-ansvar. nu en av
och reglerna ideell iskada samband med personskadaansvar av om m.m.

Följande uttalande kan åskådliggöra skadeståndsrättens utveckling under

1900-talet se Strahl, 1934, 912s.

iDe den nutida skadeståndsrätten rådande principerna eller reglerna hava
tillkommit och reformerats för tillgodose skilda önskemål, till vilka deatt
olika livsförhållandena giva anledning. Det är med detta för naturligtögonen

tänka sig, skadeståndsrättenatt ständigt kommeratt underkastadatt vara en
utveckling för efter de krav förhållandena vidatt varje tidanpassas som
ställa. jämförelseI med de under 1800-talet högtgängse förhopp-spända
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på enda, rätt-byggdskadeståndsrätt,tillframnåtthaningarna enatt en
skadeståndsrätt ochvår tidsbetecknarprincip,beståendefärdig och upp-

skadestånds-mångfaldtiderstill äldreåtergångfattningen denna avenav
skallvilka denkravförhållandensefter deavpassadochregler, envar

reglera.

ytterligare,komplicerasBildenalltjämt.står sigomdömeDetta om man

försäkring.skadestånd ochmellansamspeletbeaktaräven

försäkringskadestånd tillFrån3.3

både1900-talet sketthälftenunderutbyggnadkraftigaDen avsenaresom
på personska-särskiltförsäkringen harprivataoch denoffentligaden avav

fåkommitskadeståndersättningsformerandra än attmedförtdeområdet att

oberoendepersonskador ersättsFlertaletbetydelse.allt större avnumera,

för-den allmännasocialförsäkringen dvs.deltillskadeorsaken, stor av -
för-enskildaolika formerarbetsskadeförsäkringensäkringen och samt av-

emellertid iförsäkringarsida.skadelidandes Dessapå densäkringar ger

skadeståndsrättsligaenligtbestämdskadaför ideellersättninginteregel

därförpersonskadeområdet haruppgiftfrämstaSkadeståndetsnormer.
någonintesakskadeområdet finnsPâideell skada.blivit kompenseraatt

spelarskadeståndsrättensocialförsäkringssystemet, ochtillmotsvarighet

skade-på denförsäkringarSärskildaroll.framträdandedärför här meren
stöld,såsom brand,skaderisker,olikaskyddsida vilkalidandes motger

inteskadeståndsrättenmedförvanliga ochemellertido.d. attvattenskada är,
tidigare.betydelseområde harpå dettaheller somsamma

skadestånds-enligtför dennågonorsakatsskadaHar svararsomaven
beträf-bildenofta in i ävenförsäkringsväsendetkommerrättsliga regler,

sida.skadelidandesförsäkring deninte täcksskadeföljderfande avsom
skade-ansvarsförsäkring, betalasskyddasskadeståndsskyldigeOm den av en

före-flestaförsäkringssummans Deinomförsäkringsbolagetståndet ram.av
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håller sig olika ansvarsförsäkringar Vidaremed detta slag. har dentag av

delen Sveriges befolkningövervägande brukar räkna med 85-manav -
90 % hem- eller villahemförsäkringar i vilka ingår ett ansvarsmoment-

skyddar de försäkrade risken behöva betala skadeståndmot attsom per-

sonligen. På grund den utbredning ansvarsförsäkringen sålundastoraav som

har både inom näringslivet i privata förhållandenoch torde detrent vara

betydligt vanligare skadestånd från sådan försäkring detänatt utges atten

betalas den skadeståndsskyldige själv med medel.av egna

skadan har vållatsOm uppsåtlig oftast brottslig handling, ärgenom en

försäkringstekniskadet skäl inte möjligt den ansvarsför-ersättaattav ur en

säkring, skadevållaren till hålla sig sådan.även äventyrs skulle medom en

Sedan början 1970-talet innehåller emellertid hem- villahemförsäk-ochav

ringarna i regel skydd för personskador vid överfall överfalls-s.k.ett

skydd. försäkringsmoment,Detta brukar betecknas slagsettsom som om-

vänd ansvarsförsäkring, ersättning enligt skadeståndsrättsligager normer

förutsättningunder den skadelidande har till skadestånd någonrättatt av

okänd eller inte kan betala skadeståndet. skadelidandeär Och sak-som som

hem- eller villahemförsäkring kan få ersättning enligt skadeståndsrätts-nar

liga den statliga brottsskadenämnden i fall då skadan har till-normer av

fogats brott någon okänd eller inte förmågaär har betalaattgenom av som

skadestånd.

utvecklingslinje inomEn den personskaderättensvenska under de senaste

drygt 15 åren framväxten försäkringssystem,är kollektiva deav som ger

skadelidande till ersättning direkt från försäkringarnarätt enligt huvud-

sakligen skadeståndsrättsliga behöva visa skadan harattutan attnormer

vållats uppsåtligen eller vårdslöshet. försäkringar intakanDessa sägasav

mellanställning till ansvarsförsäkring socialförsäkring.ochen

Kollektiva försäkringar detta slag trygghetsförsäkringen för arbets-ärav

skador infördes för delen år 1974, patient-större arbetsmarknadensom av

försäkringen tillkom år 1975 läkemedelsförsäkringenoch träddesom som

ikraft år 1978. försäkringar, sig på kollektiva åtagandenDessa grundarsom
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läkemedelsföretag, frivil-arbetsgivare, sjukvårdshuvudmän respektive ärav

meningen inte påbjudits i Lagstiftarenliga i den de har lag. bevakadeatt

på försäkringama fick tillfredsställandeemellertid under arbetet deatt ett

innehåll i fall beredd ingripa lagstiftning.och medannat attvar

finns exempel lagreglerade försäkringar liknandeDet även av

Sålunda i 65 miljöskyddslagen 1969387 bedriverföreskrivs § deatt som

miljöskade-miljöfarlig verksamhet skall bekosta kollektivt administreraden

försäkring. försäkring, i kraft år 1989, striktaträdde täcker detDenna som

skadeståndsansvar gäller enligt miljöskadelagen 1986225som men ger er-

sättning i fall då den skadelidande inte få detta skadestånd frånbara kan ut

därför insolventskadevållaren denne okänd eller eller därföräratt att

skadeståndsanspråket preskriberat. ibetydelse vidare denär Av ärstor

trafikskadelagen 19751410 föreskrivna obligatoriska trafikförsäkringen,

motorfordonsägarebekostas alla och dem skadas i tra-som av som ger som

fiken till trañkskadeersättning direkt från försäkringen.s.k.rätt Denna

ersättning, enligt skadeständsrättsliga utgår i dessa fallbestämssom normer,

på ersättningsansvaret strikt.objektiv grund; med andra ordär rent

försäkringssystemkollektiva har berörts innebär alltså deDe attsom nu

områdenskadelidande på väsentliga arbetslivet, trafiken, hälso- och sjuk--
vården till ersättning för personskada, deträttgaranteras oavsetten om-
finns någon ansvarig för skadan enligt allmänna culparegelnär densom

ej. Till skillnad från socialförsäkringen försäkringar tilleller dessa rättger

ersättning och framför allt för ideell 70 och 80 %skada; mellanäven - -
ersättningar från frivilliga försäkringarnade betalas deav som avser

sådan 1987, denskada se Oldertz, 57; det kan Oldertznämnas äratts.

egentlige till försäkringar.upphovsmannen dessa

varför på områdenfråga ofta ställs just de skadas dessaEn ärsom som

förskall till ersättning enligt förmånligare regler gäller demha rätt än som

i fall. formulering snarlik den redanskadas andra Med ärsom en som som

ärkebiskopen 1200-talet avsnitt 3.1Andreas Suneson använde under se
framhållas sigbrukar behovet ersättning lika skadan haräratt stortav vare
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vållats uppsåtligen respektive vårdslöshet eller år resultatetav av en ren
olyckshändelse och skadan har uppkommit i verksamhetoavsett om en som

förenadär med särskilda olycksrisker eller jfr SOU 195016 79t.ex. s.
97,och 19725 86 88,och Hellner, 1972, 309 ff och 1985,prop. s. s. s.

43 f Roos, 1990, 28.samt s.

finns egentligenDet inget på denna fråga än det, alltnärannat attsvar

kommer omkring, är de ekonomiska realitetema vilken ersättningavgörsom

kan i olika fall. Vid tillkomsten 1972 årsutges skadeståndslag dis-som av
kuterades inte socialförsäkringen kunde ersättning för ideell skada,om ge
vilket i så fall skulle medföra skadeståndsrätten blev överflödig detatt när

gäller personskada. Men samhällsresurserna ansågs inte räcka till för det se
19725 83. Och kollektiva försäkringssystem ersättningprop. s. som ger

enligt särskilt förmånliga regler förutsätter finnsdet klart urskiljbartatt ett

kollektiv kan bekosta sådant det alltsåär inte möjligtett system;som att

införa försäkringssystem detta slag på vissaän avgränsadeannatav noga
områden.

utvecklingDen personskaderätten beskrivits och i inter-av som nu som—
nationella skadeståndssammanhang har brukat betecknas den svenska model-

len se diskussionen vid det internationellat.ex. kollokviet i årUppsala

1986, redovisats i Oldertz-Tidefelt, 1988 kännetecknassom av en prag--
matisk inställning hos lagstiftaren visar sig på två sätt. Dels har arbetetsom

på särskilt förmånliga ersättningssystem inriktats på områden där det varit

möjligt införa sådanaatt skadelidande på andra områdensystem, trots att

inte har kunnat åtnjuta generösa regler. Dels har avstått frånsamma man
lagstiftning sådana införtsregler på frivillig väg; huvudsaken har varitom

dessa regler kommit till stånd,att medan det underordnadansetts vara av
betydelse det skett lagstiftning eller ej.om genom

inställningDenna har inom rättsvetenskapen ibland kritik frånmött rätts-

politisk synpunkt. Kritiken går på inte införabör särskilt för-ut att man
månliga ersättningssystem för vissa skadelidande, så länge inte också andra

skadelidande kan få behandlinggenerösa Dufwa ise SvJT 1979samma s.
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flera olägen-innebärdet1989, 21, ochm.fl.,Bergsäker476 f attoch s.
lagstiftning sestället förförsäkringslösningar ifrivilligatilllitaheter att

framhållitsocksåff. har19794 24 Det att ut-Dufwa i Konsumenträtt s.
tillförvandlatspersonskaderättenår innebär ettvecklingen under attsenare

1979 473.Dufwa i SvJTjfrlappverk s.

skade-utveckling, därriktadestidigarelångtinvändning motEn ensom
försäkringsanordningar,olikafunktion överersättandeståndsrättens togs av

underRedandärmed försvagas.betydelsepreventivaskadeståndetsär att

ansvarsför-f skepsis1251935,Lundstedtuttryckte mot1930-talet s.

inte behöverskadavållatmedför dendeneftersomsäkringen, att er-ensom

framförde Karlgren1970-taletSåmedel.medskadan sentsätta somegna

synpunkter.liknande13 f1972, s.
i vissa fallskadeståndomstridd.funktion Attpreventiva ärSkadeståndets

avsnitt l.jfr Detmedgesdock allmäntpreventiv verkan tordehakan en
skadeståndsskyldigheten täcksupphörverkandennainte säkertär avatt om

motverkasdelvis,åtminstoneresultat kan,sådantförsäkring. Ett genomen
självrisk ochreglerförsäkringspremier,differentierade genomomgenom

särskilt för-försäkringenfrånutformade reglerlämpligt motregressom

sumliga skadevållare.

personskadeområdet under deutvecklingenemellertidKlart är att se-

ersättning harbehovskadelidandesde sattsårtiondena innebär att avnaste

preventiva verkanskadeståndetsutnyttjaintressetförgrunden ochi attatt

skadestån-utveckling ärföljd dennavikt.tillmätts En attinte har avsamma
följd-skyddenskildesför denavgörande betydelsesin motförloratdet har

i störreblivit deloch i ställetskador system,uppkomna ett somenerna av
försäkringsanordningar ochsocialförsäkringen och andraäven somrymmer

uppkommandeför allafull gottgörelseskadelidandetill syfte denhar att ge
Skadeståndets främsta207.197512 100 ochjfrskadeföljder s.prop.

för be-måttstockpersonskadeområdet utgörafunktion på är att ennumera
pitäcksintedelfylla denskadeföljder ochräkningen dessa att ut somav

ideell skada.framför allttidigare påpekats,gäller,Detsätt.annat som
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Från3.4 försäkring till bot

i avsnitt skiljer sig skadestånd från straff och från detSom nämnts l även-
äldre botsystemet sådant efter hand utveckla sig avsnitt 3.1det kom seatt

ersättningens i princip efter den lidna skadanstorlek bestämsattgenom-
efteroch inte graden skadevållarens skuld. fråga ideell skada finnsIav om

emellertid inga hållpunkter för bedömningensäkra hur skadan skallstorav

ibland i fall finnshar därför hävdats det dettaDet störreattanses vara.

för påfrämst preventiva skäl, låta också det vilketsättutrymme att, av

skadan tillfogats inverka på skadeståndets intehar storlek. har hellerMan

varit främmande för skadeståndtanken komplettera eller ersättaatt rentav

för ideell skada med särskilt i modellbotsystemett stort settav samma som

tillämpades redan under medeltiden. Avsikten då uppenbarligen varithar att

sådan skadevållaren alltsåbot skulle drabba personligen och inte kunnaen

försäkras bort.

lagförslag denna innebörd lades fram i Danmark under l930-talet.Ett av

Enligt detta förslag skulle vid sidan ersättning förbot kunna utdömasen av

sveda och värk, lyte och rättskränkningtort hade skettnärsamtmen en

otillbörliga handlingar för skadelystnad skadelystuttryckgenom som var

eller hänsynslöshet skadevållaren.hos Syftet med denna bot attgrov gevar

den skadelidande effektiv upprättelse, i fall då ekonomis-särskilt dennesen

ka skada 1939 93 jfrsvår bevisa Ussing i UfR SOUseattvar s.

195016 152. förslag emellertid inte.genomfördesDettas.

påTanken botsystem straffrättsliga karaktär, kundemed dennaett ut-som

nyttjas vid illasinnade ioch hänsynslösa rättskränkningar, togs nytt upp

riktlinjerde för framtida nordiska lagstiftningssamarbetet på skade-det

ståndsrättens område avsnitt 3.2. Riktlinjernaföreslogs år 1950 sesom

innehöll rekommendation i detta arbete skulle övervägaatten enom man

bot i likhet med förslaget mellanting mellandet danska ettsom var- ——
straff och skadestånd vid kränkningaroch kunde användas sesom grova
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inte i det195016 166. Några sådana överväganden gjordes dockSOU s.

samnordiska skadeståndslagar.fortsatta arbetet

års nordiska juristmöte. Bl.a.Liknande tankegångar framfördes vid 1969

hållet stadgande i skade-förespråkade professor Anders Agell allmäntett

ersättning för lidande till följdståndslagen vid sidan bestämmelsenav om-
icke-ekonomiskinnehåll ersättning för skada kundevissa brott attav av-

vållatsangivna fall personligt lidande hadei icke särskiltdömas även närut

370.1969brottslig handling hänsynslös se NJMart s.genom en av

stått främmande för bestämmaSvensk rättspraxis torde länge ha helt att

skadestånd för ideell efter preventiva synpunkter detta slag seskada av

1962 458 uttalade emellertidEkelöf, 1942, 121. rättsfalletI NJAs. s.

fastställande ersättning för sveda och värk,domstolen vidHögsta att man av

vid den skade-liksom gottgörelse för framtida borde fästa avseende attmen,

synnerligen svårtillfogats brottslig gärninglidande hade lidande avgenom

tolk-beskaffenhet. detta inte helt klar,Innebörden uttalande är men enav

höjandening gärningens råhet omständighet i sig bör verkaär äratt en som

Rättsfalletpå ersättningen Ekstedt, 1977, 64 113 f och 152 årse s.

1990omdiskuterat Conradi i 1987 416 f Nilsson ise SvJT och NJM s.s.

125. efterföljare i tids praxis RHhar dock seDet även t.ex.senare

19862.l98537 och RFS A

skadevållarens skuld kanPå vissa områden helt klartdet gradenär att av

för ideell skadapåverka inte skyldigheten betala skadeståndbara utanatt

också omfattningen skadeståndsskyldighet. arbetsrättendenna Inom togav

från skadeståndet skullelagstiftaren visserligen år 1928 avstånd tanken att

verkligaskadans be-på skadevållarens skuld kunna höjasgrund utöverav

vid bestämmandettillmäts skuldgraden viss betydelselopp, avnumeramen

gällerskadeståndets på område avsnitt 4.4.1.storlek detta se Detsamma

avsnitt 4.3.5 och 4.3.7,på tid inom immaterialrätten seäven trotssenare

med karak-1960 skadeståndlagstiftaren också där år uttalade att ettatt som

för svenskstraff tämligen främmandeprivatbot vid sidantär ettav av var

rättsuppfattning avsnitt 4.3.1.se
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finnsDet vidare de har förespråkat renodlat botsystemettsom mera av
medeltida modell för arbetsrättens del de litteraturhänvisningarse harsom
gjorts Nilsson i 1990NJM 143 och det gällernär brott god pub-av mots.
licistisk sed inom massmediaområdet Grönfors i 1966se bil. 10NJ M 14s.
ff och SOU 19808 110.s.

andraI länder det inteär ovanligt skadestånd för ideell skada bestämsatt

bl.a. med hänsyn till graden skadevållarens skuld. Så fallet iärav numera
övriga nordiska länder se avsnitt 5.7.1, liksom i bl.a. England och

Tyskland se avsnitt 5.7.2 USA avsnittse 5.7.3. Särskilt i USA harsamt

skadeståndet i dessa fall inte bara preventivt också repressivtett utan ett

syfte.
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ERSÄTTNING FÖR4 IDEELL SKADA

RÄTTsOMRÃDENlINOM OLIKA

4.1 Ideell vidskada personskada enligt 1 §5 kap.

skadeståndslagen 1972207

Ideell skada vid personskada för det första det direkta lidande ochavser

obehag skadan för sig i formmed rörelsebesvär och andrasmärtor,som av

i dagligabesvär den livsföringen. ideellSom skada vidare i dettaanses

sammanhang indirekta psykiska påfrestningar, de följert.ex.mera som av

vanställt eller minskadeutseende möjligheter njuta olika glädjeäm-ett att av

i livet såsom sällskapsliv, sexualliv liksometc., psykiska besvärnen resor,

slag. Till ideell i sambandskada med personskada hänförs slutligenannatav

vissa andra skadeföljder blandad ekonomisk ideelloch natur.av

Ideell skada uppkommer i samband med personskada enligt 5ersättssom

kap. l § skadeståndslagen, tidigare i formnämnts, sveda och värk,som av

lyte eller stadigvarande olägenheter i övrigt till följdannat samtmen av

skadan.

Ersättningsposten sveda och fysisktvärk och psykiskt lidande underavser

sjukdomstidenden akuta efter skadan. ideella karaktären inte alltidDen är

Detta avsnitt bygger i vissa delar Edvard Nilssons referatpå vid nordiska1990 års
juristmöte Ideell skada ersättningsrättoch ersättningsnivå, i NJM 1990 105-150.s.-
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underskadelidandes tillvarounderlätta denförrenodlad. Olika utlägg att

värk.för sveda ochbeloppetofta delsjukdomstiden ersätts avsom en

lidande elleromfattarstadigvarandelyte ellerErsättningsposten annat men

invaliditet kanskadelidandestidpunkt då denkvarstår efter denobehag som
åvärk ochsveda ochå sidanmellanvaraktig. Gränsenbedömas enasom

dåtidpunkthuvudsak vid denalltså idrassidan ellerandra lyte annat men

inträtt.invaliditetstillstånd harbeståendeett

förlusthälta ellerkroppsfel,vanställande ärr,Med lyte t.ex. avavses
följ-framtidasikte på andrastadigvarandenågon kroppsdel. Annat tarmen

eller obehagdirektmedför smärtainte bara sådanader skadan, utansomav
skadelidande levaomöjligt för densvårt ellerockså sådana detgör attsom

sinnesfunktioner,förlustsålundadenna formnormalt liv. ersättsIett av

talfelrörelsehinder,inte vanställande,kroppsfel ärimpotens t.ex.samt som

eller besvär protes.av
Även skadeföljderi huvudsakolägenheter i övrigtersättningsposten avser

skadeföljderbeteckningsjukdomstiden. Under denna ersättsefter akutaden

ochideell änskadeståndsrättslig praxis gottgjordes äni tidigare somsom
all-faktorerofta svårbedömbaraHit hör sådanaekonomisk skada. somsom
denkrävsanspänningi den ökadeskadan arbetet,besvärmänna som avav

irisken föruppnå visst arbetsresultatför attskadelidande samtatt ett

övertidsarbete.extraordinära inkomster,framtiden förlora t.ex. genommera

utsträckning kanskadeföljder i viss ersättasYtterligare somgrupp aven

kan uppkom-förhöjda levnadsomkostnaderi övrigtolägenheter är somsom
utgifter förskadan,i framtiden på grund transporter,extrat.ex.avma

kostnadersärskildaför kläder och skorutgifter normaltänstörre samtm.m.

förströelse.rekreation ochför

i scha-regeloch bestämsför och värk lyteErsättningen sveda samt men

skadeprövningsnämn-särskildaharFörsäkringsbolagenblonmässigt. genom

skador.vanligen förekommandeför olikatabellvärdenutbildat vissader

Trañkskadenämndenfastställtsharenligt tabellerna,Ersättningen avsom

förändringar, harpenningvärdetstilljusteras med hänsynregelbundetoch
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höjts allmänt vid tillfällen. Några motsvarandeett tabeller användsmera par
inte för bestämma ersättning föratt olägenheter i övrigt, ocksåäven om
denna ersättning grundas på vissa schabloner.numera

Det belopp maximalt utgår för sveda och värk enligt dessa tabellersom

torde uppgå till 75 000 kr jfr SOU 199134 49, medan den högstaca s.
ersättningen för lyte och enligt tabellerna 275 000utgör kr. Vid vissamen
skador, såsom blindhettotal och svårare förlamningsfall, ersättning förutges

sveda och värk och lyte och belopp, liggerett gemensamtmen som som
över de högsta tabellersättningama. de svåraste fallenI lämnas ersättning

med 600 000 kr, vilket belopp kan överskridas i fall.extrema

4.2 Ideell skada vid vissa integritetskränkningar

4.2.1 1 kap. 3 § skadeståndslagen 1972207

En närmare redogörelse för ersättning enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen

lämnas i avsnitt vartill här hänvisas.

4.2.2 5 § lagen 1974515 ersättning vid frihetsinskränkningom

Bestämmelser ersättning till oskyldigt anhållna, häktade ochstatenom av
dömda har funnits i svensk sedan årrätt 1886. möjlighetEn till ersättning

för det lidande frihetsinskränkning medfört infördes lagsom en genom en
år 1945. förutsättningEn för denna ersättning därvid det fannsattvar
synnerliga skäl. Denna begränsning för till ersättningrätten slopades år

1974 dennär nuvarande lagen till.kom

Lagtexten inte några anvisningar hur ersättningen för detta lidandeger om
skall bestämmas. detI utredningsbetänkande låg till grund för lagensom
föreslogs ersättningsregel schablonkaraktär, innebar ersätt-en attav som
ningen utgick efter baserad på frihetsberövandets längdtaxa och knutenen
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ansågsförslag185och Detta197273 145SOUbasbeloppet setill s.
medsambandiförhållandenatilllämpligt med hänsyninteemellertid enatt

därförgenomfördestill fall ochfrån fallkraftigtvarierarfrihetsinskränkning

197497 75.se s.prop.
skadeståndsrätts-enligt allmännai ställetför lidande bestämsErsättningen

varjeuppstått iharskadadenalltsåskallprinciper ochliga motsvara som

förhållandentillskall hänsynbestämmandeersättningensVid tasenskilt fall.

förformernalängd,frihetsberövandetsskadelidandesdenrör person,som
brottpåståttingripandet ärförgrunden ettfrihetsinskränkningen t.ex. om-

beslutetkringpublicitettill gradenliksompåstått vårdbehoveller ett av-
för-harförarbetena191 ff.1978, Ioch197497 75 Bengtsson,prop. s.s.

kravförställerintemyndigheten storaersättningsprövandedenattutsätts
på vil-storlek; det sättskadansbevisningenbeträffandeenskildepå den om

dengenerositetvisarför mottalatillfogats harket skadan attansetts man

91.197497 76 ochdrabbade prop. s.
nöjdinte ärframställs hos JK. Denenligt lagenersättningAnspråk på som

Så-domstol.vidtalankan väckaersättning erbjuder mot statenmed den JK

förhållandevis sällsynta.emellertidmåldana är

skadereglerings-i sinfall lika har JKlikartadebehandlasyfte sökaI att

ärenden. Ut-dessahandläggningenriktlinjer förvissapraxis ställt avupp
frihetsberö-riktlinjerenligtskall dessaprövningenvidgångspunkten vara

med-omständigheterföreliggerdetvarefter inlängd,vandets vägs somom
schablonbeloppdeeller lägre änhögreersättningen börför somatt vara

frihetsberövandettillfogatslidandedeti riktlinjerna. Om genomsomanges
dettabeaktaskännbart,särskiltvaritharomständigheternahänsyn tillmed

till vadförhållandetredjedel ivanligtvisersättningen höjs medatt engenom

utgått.skulle haannarssom
grundpålidandeersättning förgällde1979 297,rättsfallet NJAI soms.
i ochdetdomstolenframhöll Högstafrihetsberövande under 35 dagar, attav

tillämpandedennödvändigtocksåoch välnaturligt attför sig var --
sådanförbedömningsgrundervissa generellafram tillsigmyndigheten sökte
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ersättning. tillämpaAtt i detta ords vanliga mening borde emellertidtaxaen

enligt Högsta domstolen knappast komma i fråga för vissaänannat typer av
fall. Vid bedömningen det lidande frihetsberövandet hade medförtav som

beaktade Högsta domstolen skadelidandeden såsom häktad hadeatt utsatts

för publicitet i dagspressen och denna publicitet gällde hanatt att var
misstänkt för förberedelse till mord. Ersättningen för lidande uppskattades

till 3 000 kr, vilket enligt JK motsvarade ungefär fördubbling denen av
taxa han då tillämpade.som

rättsfallet 1990I NJA 808, gällde ersättning för lidande grunds. som

frihetsberövande under 70 dagar, fann domstolenHögsta normal-av att en
ersättning för frihetsberövande denna längd borde i maj 1988ett av vara
25 000 kr; detta belopp översteg med 10 000 kr den ersättning utgicksom
enligt riktlinjer iJKs normala fall. Enligt domstolenHögsta borde er-
sättningen dock på grund omständigheterna höjas till 35 O00 kr. I rätts-av

fallet gjorde Högsta domstolen följande uttalande

Utvecklingen under år inom skadeståndsrättens område känneteck-senare
bl.a. ersättningama för personligt lidande höjts jämförtatt mednas av

tidigare tillämpade ersättningsnivåer föranlettsutöver vad föränd-som av
ringar i penningvärdet. En motsvarande utveckling har skett i justitiekans-
lems praxis rörande den aktuella lagen. Ersättningsbeloppen enligt dennanu
lag framstår visserligen låga vid jämförelse med vissa typersom en av
ideellt skadestånd har klart preventivt syfte, framför allt inomettsom
arbetsrätten; något sådant syfte finns dock knappast på det aktuellanu om-

Årådet. andra sidan sig beloppen generösa i stället jämförter som om man
med ersättningspraxis angående ochsveda värk grund personskada,av
exempelvis vid sjukhusvistelse under motsvarande tid. ojämnheterDeen

förekommer vid beräkningen olika ideellt skadestånd kantypersom av av
minskaväntas följd pågående lagstiftningsarbete området.som av

Efter detta höjdeavgörande år 1991JK beloppet enligt sina riktlinjer till

12 000 kr för varje månad frihetsberövande har pågått, dvs.ettsom

144 000 förkr års frihetsberövande. den har ålagtsFör reseförbudett som

ersättningenär dock betydligt lägre.
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helt och tillerkännerfrångår riktlinjernadet JKundantagsfall händerI att

riktlinjerna.följer Detersättninghögre änskadelidande avsevärtden avsom

varitbrottsmisstankenkringomständigheternafall därframför alltgäller

vanhedrande,avskyvärda ellerpåmotbjudande eller sättmycket annat sam-

skadelidan-denuppseende ochexceptionelltväcktfallet hartidigt stortsom
uppmärksamhet.massmedial Ettnärgångensärskiltförblivitde storutsatt

vilkenstyckmordsmåletibåda det s.k.de läkarnarördesådant fall en av
bestämdemånader. ersätt-omkring fem JKiberövad frihetenvarithade

1957-89-41.1989-09-22, Ett000 beslut Dnrtill 150 kri fallningen detta

månaders frihetsbe-efter tioChrister näraPettersson,fall gälldeannat som
fri-ansågpå Olof Palme.för JKfrån mordetfrikändes attrövande ansvar

bestämdelidande ochmedförtfall hade avsevärti dettahetsberövandet ett

3511990-05-02,000 beslut Dnrtill 300 krlidandeersättningen för detta

89-41.

på grundför lidandebetalatshittills harbelopphögstaDet ut avsom
Keithtillerkändes000 vilket belopp400 kr,frihetsinskränkning är

års frihetsbe-frikändes efterbeviljats resninghaefterCederholm treattsom
hadehovrätten, sedan JKdömdes19889. Beloppetrövande se RH ut av

särprägladelidandet på grundbetonadeerbjudit 250 000 kr. Hovrätten att av

skiljaktig och be-svårt. Ordförandensynnerligenomständigheter varvar

vadmotiveringen rättsstaten600 000 kr medtillskadeståndetstämde att

generositet.medstädse bör gottgörasbrutit enskild stormot man
fallreseförbud kan nämnasfrihetsinskränkninggäller ettdetNär genom

10 000medersättning för lidandetillerkände1985från år där JK personen

underkastadbedrägeri varitmisstankepå grundsedan dennekr rese-omav
dennelidandeframhöll detmånader;cirka 14 JKförbud under att som

styrkavarit måttligvisserligenreseförbudet attåsamkats menavgenom
1985-12-lång tid beslutförhållandevisunderfrihetsinskränkningen varat en

3201-85-41.03, Dnr
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4.2.3 23 § datalagen 1973289

Datalagen innehåller olika regler till skydd för den personliga integriteten,

b1.a. tillrätt skadestånd. Sådan föreliggerrätt enligt 23 § delsom när skada

uppstår till följd personregister innehåller oriktigatt eller missvisandeav

uppgift, dels någonnär tillfogas skada vissa databrott. Vid bedöman-genom
de och i vad mån skada har uppstått skall hänsyn även tillom lidandetas

och andra omständigheter än ekonomisk betydelse.rent Också ide-av annan

ell skada alltsåersätts se 197333 149 och l98687ll6 17 ff.prop. s. s.
För skadestånd skall utgå i konkret fallatt krävs denett skadelidandeatt

har blivit för integritetskränkningutsatt inte är obetydlig seen som prop.
198687 16l 19. harDet överlämnats till rättstillämpningen bedömas. att
uppkommande skadeståndsfall bakgrund allmännamot skadeståndsrätts-av
liga principer och intressende datalagen skall skydda.som

Ursprungligen 23 § datalagen tillrätt ersättning för ideell skadagav i fall
sådannär skada hade uppkommit till följd personregister innehöllatt ettav

felaktig uppgift. förarbetenaI till bestämmelsen uttaladeen departements-
chefen han inte bereddatt utsträcka tillrätten ersättningatt för ideellvar
skada till falläven då brottslig handling hade begåtts med avseende påen
datalagrat material personuppgiftutan hade fåttatt oriktigt innehållen

1973233prop. 149.s.
Skadeståndsregeln i 23 §datalagen kom tillämpas ganska sällan. Kritikatt

riktades i olika sammanhang regeln och dess tillämpning.mot En del kri-av
tiken gick på de skadeståndsbelopput dömtsatt varit alltför låga.utsom
Det förelåg också oklarhet i frågan skadeståndslagens regler ersätt-om om
ning för lidande i kap.l 3 § till ersättningrätt för ideell skada vidävengav
brott avsågs i datalagen jfr SOU 198624 46som s.

Bestämmelsen i 23 § datalagen ändrades år 1987. I anslutning till denna
lagändring uttalade departementschefen borde bringa klarhet iatt rätts-man
läget i datalagen uttryckligen föreskrivaatt ersättning för ideellgenom att
skada kan utgå vid brott i datalagen. Möjligheten få ersättningsom avses att
för ideell skada enligt departementschefen naturlig på områdevar ett som
detta, där skada ofta kan drabba i form intrång i den personliga integri-av

Att tillrättteten. ersättning för ideell skada vid brott ige som avses
datalagen ansågs också ligga i linje med den allmänna utvecklingen på
skadeståndsrättens område.

Enligt departementschefen borde bestämmelsen införas i datalagen och inte
i skadeståndslagen. skadeståndslagen borde i första hand förreserveras reg-
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specielltberörendastreglermedan etträckvidd,allmänler sommeraav
områdetpå detgällerlagstiftningsärskildain i denbordeområde somtas

20198687116prop. s.

ganskaskadeståndsregel ärgäller datalagensdetfinns närpraxisDen som
anspråkgälltharskadeständsärendenantaletövervägandebegränsad. Det

JK,regleratsanspråkenfallsamtliga har somI nästan avriktade staten.mot
mellanvarierandetill belopplidandeförersättningenregel bestämtdärvid i

och i500 krfall till 7idockbestämdesersättningen ett000 kr;och 5500

SOUff och1989, 243Kring-Wahlqvist,00010 kr setillfall s.annatett

ft.97199162 s.
falldataintrång iföljdtilllidandeför treersättningdomstolspraxis har avI

435,1987-05-19, DTtingsrätts domarStockholms00010 krtillbestämts
det2.1990-01-31, DT IdomhovrättsSvea35,1990-06-27, DT samtoch

skade-denville tillerkännaskiljaktig ochordförandenfalletsistnämnda var
på grundlidandettillbl.a.med hänsyn000 kr,50 attbelopp,yrkatlidande

skadestånds-ochblivitinstabilitet hade attextremtpsykiskadennes egenav
halttillåtasfick göraintereparativa syfte,sittfyllakunnaför attansvaret,

fall.sådanainför

integritets-beträffandesärskilda frågorVissa199162SOUbetänkandetI
vid det11lattskadest2mdsbe1oppenframhålls s.ADB-områdetskyddet

datalagen,vidfråga brottikommer motintegritetskränkning,slag somav
förutdömsbeloppdemedjämställaskunna annanfall börvissai som

ochövervåld,fysisktfallexempelvis iintegritet,personligkränkning avav
höjasfall böripraxis dessamed Ksjämförelse Jiersättningsbeloppenatt

väsentligt.

19731173kreditupplysningslagen21 §4.2.4

kredit-till följdskadakreditupplysningslagen ersätts21 § avEnligt som

intrång i hansotillbörligtnågontillfogasupplysningsverksamhet per-genom
intehonom,uppgift lämnasoriktigintegritet eller omsonliga att omgenom
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varsamhettillbörlig ochkan visabedriver verksamhetenden att omsorgsom
uppstått skallmån skada haroch i vadiakttagits. Vid bedömandehar om

eko-omständigheter äntill lidande och andrahänsyn även renttas av annan

nomisk betydelse.

i5 000 kr skade-31 domstolenrättsfallet 1962 utdömde HögstaNJAI s.

följd vissa kreditupplys-ekonomisk förlust tilllidande ochstånd för attav

inneburit ärekränkning.uppgifter Avinnehållit oriktiganingar hade som

40 000penningvärdei dagens nästanskadeståndsbeloppet, motsvararsom

hälften ha utgjortyrkande ersätt-i enlighet med kärandenstordekr, --
lidande.ning för

197418218 § inkassolagen4.2.5

inkassoverksamhettill följd18 inkassolagen skadaEnligt § ersätts som av

otillbörlig in-otillbörlig påtryckning ellertillfogas någon annangenom

uppstått skall hän-Vid bedömande och i vad mån skada harkassoåtgärd. om

eko-lidande och andra omständigheter äntilläven renttas av annansyn

strikt enligt vadSkadeståndsansvaret Högstanomisk betydelse. är ärmen -
tillframhållit i rättsfallet 1985 143 begränsatNJAdomstolen har gan-s. -

integritetskränkningar.kvalificerade fall, främst allvarligaska

585 10 000 kr i1990 utdömde underdomstolarnarättsfallet NJAI s.

inkassoåtgärd;otillbörligskadestånd för psykiskt lidande på grund av en

18 ipå § inkassolagen tordeskadestånd grundadesyrkandet detta menom

enligtför sveda och verkersättningsjälva verket till del ha utgjortstor

prövnings-domstolen meddelade inte1 skadeståndslagen.5 kap. § Högsta

itillstånd denna del.
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vid intrång4.3 Ideell skada i immateriella rättig-

heter e.d.

4.3.1 54§ 1960729lagen upphovsrätt till litterära ochom

konstnärliga verk

1919381 till litterära musikaliska innehöllLagen och verkrättom ur-

sprungligen i 24 § bestämmelse den hade gjort sig skyldig tillatten om som

straffbar överträdelse lagen skulle all skada. motsvarandeersätta Enen av

skadeståndsbestämmelse fanns i 15 lagen 1919382 till§ verkrättom av

bildande Eftersom ansågskonst. det tveksamt detta skadestånd inbegrepom

ersättning för personliga obehag olägenheteroch det önskvärtsamt attvar

ekonomiskskada kunde tillfördes åräven än beaktas, lagarnaartav annan

1931 paragrafer, 27 § respektive 20 innehåll brottsligedenattnya a a av

skulle förlust, lidande eller förfång tillskyndats måls-ersätta hadeannat som

äganden den brottsliga gärningen 1931 137se och 158.NJAgenom s.

år 1960lagarDessa den gällande upphovsrättslagen,ersattes av nu som

i innehåller54 § bestämmelser skadestånd. Till skillnad från skade-om

ståndsreglerna i de tidigare lagarna förutsätter inte dessa bestämmelser att

föreliggerdet straffbar kränkning någons upphovsrätt. innebärDe atten av

den utnyttjar verk i strid lagen skall skäligt vederlag förett mot utgesom

utnyttjandet och, utnyttjandet har skett uppsåtligen eller oaktsamhet,om av

ersättning för förlustäven uteblivet vederlag liksom föränutge annan

lidande eller förfång. Också andra uppsåtliga eller oaktsammaannat upp-

hovsrättsintrång medför skyldighet förlust, lidande ellerersättaatt annat

förfån intrån get.g av

Vid upphovsrättslagens tillkomst diskuterades inte det vederlag ut-om som
går vid obehörigt utnyttjande verk borde höjas till detkunnaett ettav
dubbla utnyttjandet har skett uppsåtligen eller oaktsamhet.när I ettav
särskilt till kommittébetänkandeyttrande det låg till grund för lagensom
anfördes sådant utnyttjande medföra personligt obehag,kundeatt ett ett stort
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dock knappast kunde särskiltden skadestånd försägas art attsom vara av
ideell skada borde utgå härför. Enligt yttrandet kunde det sig stötande,te

skadeståndet i sådant fall endast motsvarade vad den obehörigtettom som
hade utnyttjat verket under alla förhållanden skulle ha betalt vid lojalen
uppgörelse; riskeradedenne straff för sitt obehöriga utnyttjande ansågsatt
inte tillräckligt påföljd, eftersom erfarenheten inom olika områdensom av
immaterialrätten torde visa skadeståndssanktionendet vik-är denäratt som
tigaste i detta sammanhang 195625 503se SOU f. Under remissbe-s.
handlingen betänkandet kritiserade remissinstans tanken på tilläggs-ettav en
skadestånd detta slag utgåskulle vederlagutöver gängse och ersätt-av som
ning för ideell och indirekt skada, eftersom sådant skadestånd fickett mer
karaktär privatbot vid sidan straffet 1960 17 293.se Depar-av av prop. s.
tementschefen instämde i detta tilladeuttalande och sådan påföljdatt en var
tämligen främmande för svensk rättsuppfattning; samtidigt underströk han
dock vikten vid skadeståndets beräkning till fullo beaktade vadattav man
intrånget hade betytt i bl.a. ideellt 196017avseende 294.se prop. s.

rättspraxis har ersättning för lidandeI till följd upphovsrättsintrång dömtsav

10 krimed 000 fall 1987NJA 266 och, tillsammans med ersätt-ut ett s.

ning för ekonomisk skada, 000med 15 kri fall NJA 1984 34.ett annat s.

4.3.2 17 § lagen 1960730 till fotografisk bildrättom

1919383Lagen till fotografiskarätt bilder innehöll i 8 § bestäm-om en

melse hade gjortden sig skyldig till straffbar kränkningattom som en en-

ligt lagen skulle all skada.ersätta Denna bestämmelse oför-levde kvar i

ändrat skick tills lagen år 1960 den gällande lagen tillrättersattes av nu om

fotografisk bild.

lag innehålleriDenna 17 skadestånd,§ bestämmelser bl.a. för lidandeom

eller förfång, vilka skadeståndsbestämmelsema i 54 §annat motsvarar upp-

hovsrättslagen.

4.3.3 3 § lagen 1978800 ioch bild reklamom namn

Lagen och bild i reklam skyddar enskilda obehörigenmot att ut-om namn

nyttjas i reklamsammanhang. Enligt 3 § första stycket skall den brytersom
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utnyttjatsbildeller hartill denskäligt vederlaglagenmot utge namnvars
ocksåoaktsamhet, ersättauppsåtligen ellerutnyttjandet har skettoch, avom

uppståttskada harmån sådani vadochVid bedömandeskada. omannan
omständigheterlidande och andratillskall skälig hänsyn även annantas av

betydelse.ekonomiskän rent

ocksålagen kanvårdslöshet bryteruppsåtligen eller motDen grovavsom
civil-påemellertid klart detyngdpunktenliggerSakligtådömas böter. sett

förtill grund lagenlågkommittébetänkandedeträttsliga påföljdema. I som
lidandevid handenfrån utländsk rätterfarenheterna attanfördes varatt gav

ocksådetochi sammanhangskadan dettaoch frekventatypiska attden mest
hadeskadeståndsbeloppmedfört högaideell skada ut-sådan attsomvar

framhölls vidarebetänkandet197648 44. Iutomlands SOUdömts se s.
följd missbrukskadestånd tillfåmöjlighetfrågan att annansavatt avom

bliochlämnasinte borde öppensådan vikt denidentitet i reklam attvar av
53.197648domstolspraxis SOUframtida seberoende s.av

straffsanktionfanns skäl hadiskuterades detVid tillkomstlagens att enom
åberopadeskommittébetänkandetcivilrättsliga påföljderna. Ivid sidan deav

skade-allmännaersättning enligtkriminaliseringförfrämsta skäl attensom
ideell skada ochutgå förkunnainte skulleståndsrättsliga regler renannars

rättstraditionfrämmande för svenskdet attförmögenhetsskada samt att var
ersättning icke-eko-förgrundbrottslig gärningpåkravetupphäva avsom

i betänk-föreslogsenlighet härmed197648 44. Inomisk skada SOUse s.
användauppsåtligenförbudbestämmelsesärskildandet attmotatt omen

skade-ochbrottsbalkeni kap.i reklam 4 attbild eller togsnamnannans
medkompletterades3 skadeståndslageni 1 kap. §ståndsbestämmelsen en

straffbestämmelse.hänvisning till denna
anknyt-remissinstanser dennaifrågasatte någraremissbehandlingenUnder

1978792vållande brott setillskadeståndsrättenning s.prop.genomav
kommitténmedemellertid i likhetDepartementschefen ansåg26 och 28

bordefrågadådetsammanhangi så begränsatinte ett omatt varsomman
ideellersättning förförgärning grundbrottsligpåupphäva kravet som

kopplingsådanprincip haimotiveradefrågan detskada; att ensomom
sammanhang sevidareochii ställetborde prövas ett annat prop.

lagrådet framhöll seargumentering49 är1978792 Denna soms. -
justdepartementsförslageteftersomsvårbegriplig,701978792 s.prop. —

skadeståndstraff ochreglertillskapades medsärskild laginnebar att omen
jfr avsnitt 7.4.till varandrainte koppladevilka var
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föri tidningsannonsrättspraxis använtshar läkare, ettI ennamnen vars

ekonomisk skada ochskadestånd för000 kritillerkänts 10s.k. naturmedel,

enligt 1988107.lidande lagen RH

19826704.3.4 23 § namnlagen

efternamn enligttill ärintrång i någon rättDen gör ett egenartatannanssom
ellerhan har insettskada,skyldig den andres23 §namnlagen ersättaatt om

bedömandeför Vidförfarandet till nackdel denne.insettborde ha att omvar

till lidande ochuppstått öv-mån skada skall hänsyn ävenoch i vad har tas

ekonomisk betydelse.riga omständigheter än rentav annan

i den1963521namnlagenden tidigare gällandeLika litet somsom -
förförfång i ställetskadeståndsbestämmelsen talademotsvarande om

straffsanktion förnågonnuvarande namnlageninnehåller dennackdel -
intesanktionsform harså långtgåendeintrång i namnrâtt. En ansettsannans

21519605 83 f ochområdepåkallad inom se SOUnamnrättens samts.
122196337 s.prop.

196783758 § patentlagen4.3.5

uppsåtligen ellerpatentlagen skall denEnligt 58 första stycket§ avsom

utnyttjandetersättning förpatentintrång skäligbegåroaktsamhet utge av

intrånget med-ytterligare skadauppfinningen förersättning densamt som

juli 1986, tilladesi kraft lträdde denfört. lagändring,Genom atten som

patenthava-tillskallvid bedömande ersättningens storlek hänsyn äventasav

omständighetertill övrigabegås ochpatentintrång inteintresse attavrens

ekonomisk betydelse.än rentav annan
hadeskadestånd domstolarnaBakgrunden till lagändringen deatt somvar

för denfull ersättningpatenthavamavid patentintrång sällandömt ut gav

svårigheternamedintrånget medfört. hängdeskada hade Detta sammansom

osäkerhetomfattning och denför skadanspatenthavare styrkaatt somen
in-förlustantaganden denförenad med säkraallmänt göraär att somom
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trånget medfört. Avsikten tilläggetmed ersättningen skall bestämmasattom

intemed hänsyn bara till omständigheter ekonomiskhar betydelserentsom

för patenthavaren förbättra dennes möjlighet få full ersättning föratt attvar

skada liderden han vid patentintrång 19858686 30.se prop. s.

omständighetEn enligt förarbetena bör särskilt beaktas är patent-som om

befinnerhavaren allmänt sig i intrångsgöraren.underläge kanDetett mot

sig situation där företagröra har använtt.ex. ett stort ett patentom en som

innehas uppfinnare småmed ekonomiska sådana fall kanIav en resurser.

det svårt bedöma omfattningen patenthavarens eventuellaatt ute-vara av

blivna vinst. skadeståndet kan då bestämmas till in-under hänsynstagande

trångsgörarens vinst ha missbrukat många fall torde detIatt patentet.av

nämligen lättare utreda omfattningen vinstdenna beräknaänatt attvara av
Överpatenthavarens uteblivna vinst. huvud skadeståndetbör kunnataget

högre i fallsättas de ekonomiskt överlägsen har utnyttjat sittparten

överläge på otillbörligt intrånget har skett mellansätt än närett mera

jämbördiga liknande omständighet kan tillmätas betydelseEnparter. som

vid beräkningen skadeståndet uppfinnarenär patenthavaren och ärav om

Patentintrånget kan då slags personligsägas utgöra ettsamma person.

kränkning liknande den träffar författare fåreller konstnär t.ex.som en som

sitt verk plagierat eller missbrukat på fallmånga docksätt. I ärannat

patenthavaren juridisk varför intrånget inte har någon karaktären person,

personlig kränkning. skadeståndet bör därför kunna högresättas närav upp-

ñnnaren själv patenthavare. Också andra omständigheter påverkaär kan

skadeståndets intrångets l9858686storlek, varaktighet set.ex. prop. s.

30 f och 44.

förarbetenaI förstärkning skadeståndets reparativa funktionsägs att en av

kan få betydelse i preventivt gäller avhållaäven hänseende, dvs. detnär att

någon från begå patentintrång. nivåSkadestånden ligga på sådanböratt en

det aldrig ekonomiskt fördelaktigt kalkylera med patentintrång,äratt att

särskilt inte för företag Vidare uppsåtliga ellermed betydande börresurser.
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oaktsamma intrång kunna föranleda högre skadestånd intrångetgrovt än när

framstår mindre allvarligt 19858686se 31 och 45.som prop. s.
Utgångspunkten emellertidär enligt förarbetena alltjämt patenthavarenatt

skall ha full ersättning för sin skada, inte Lagändringen innebärmen mer.
endast skadan kan bestämmas med sådanaäven beaktande omständig-att av

heter ekonomisktän slag beskrivitshar 198586seannatav som nu prop.
86 44.s.

4.3.6 §7 lagen 19861425 skydd för kretsmönster iom

halvledarprodukter

Enligt 7 § lagen skydd för kretsmönster i halvledarprodukter denärom som
i strid lagen utnyttjar kretsmönster s.k. datachips skyldig tillmot ett att

den innehar tillrätten mönstret ersättning skäligtutgör veder-utgesom som
lag för utnyttjandet. Sker det uppsåtligen eller oaktsamhet skall ersättningav

också för den ytterligare skada intrångetutges har medfört. Vid be-som

stämmande ersättningens storlek skall hänsyn till innehavarensäventasav

intresse intrång inte begås tilloch övriga omständigheteratt änav av annan
ekonomisk betydelse.rent

det förslagI remitterades till lagrådet föreskrevs efter mönstersom av-
54 § upphovsrättslagen skadestånd kunde bl.a. för lidande elleratt utges—

förfång. Lagrådet framhöll uttrycket lidande förekom ocksåannat i latt
kap. 3 § skadeståndslagen och i skadeståndsbestämmelser på vissa speciella
rättsområden då syftade obehag drabbardet enskildsamt som en person

på dennes integritetpersonliga eller något ideelltettgenom annatangrepp
intresse. Lagrådet ifrågasatte skada detta fickslag någon aktualitetom en av
vid intrång i tillrätten kretsmönster. de allra flesta fallI torde denna rätt
innehas företag, anställningsavtal eller på för-ett sättav annatsom genom
värvat den från mönsterskaparen, och då kom ersättning för lidande inte i

Ävenfråga. mönsterskaparen själv innehade till kunderätten mönstretom
plagiat inteett ägnat leda till personligt förobehag honom påattanses

försätt upphovsmannen till litterärt eller konstnärligt verk.samma ettsom
Lagrådet ställde sig alltså tveksamt till behovet regel ersättning förav en om
icke ekonomisk skada vid intrång i till kretsmönster framhöllrätten ochett

det enda exempel nämndes i motiven förlustatt goodwill. Lag-som var av
rådet påpekade sådan förlust i princip utgjorde ekonomisk skada,att en en
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storlek prop.skadanssvårt uppskattalåt det kunde attatt varavara
19868749 29.s.

ideell skadaersättning förtillmöjlighetDepartementschefen vidhöll att en
förslagPå lagrådetstillvid intrång i kretsmönster. ut-finnas rättenborde

anslutning tilliersättning närmarebestämmelsen dennaformades dock om
198687patentlagen prop.första stycketi 58skadeståndsbestämmelsen §

3149 s.

företagshemligheterför1990409 skydd9 §4.3.7 lagen om

bestämmelseri 5-8 §§innehållerföretagshemligheterförskyddLagen om
näringsid-påobehörigtskadestånd förskyldighet ettatt utge enangreppom

9enligt §skadeståndet skallbestämmandeVidföretagshemlighet.kares av
obehörigenintehemlighetenintresse ut-till denneshänsyn även atttas av

ekonomiskomständigheter äntill övriganyttjas eller röjs och rentannanav

betydelse.

före-till dessliksomskadeståndsbestämmelse ärBakgrunden till denna -
oftadet är4.3.5avsnitt58 första stycket patentlagen sebild i § att-

någonintrång iekonomiska skadavisamycket svårt den ett annansatt som
visserligen göradomstolensådan situation kanmedför för denne. Irätt en

Erfaren-rättegångsbalken.5skälighetsuppskattning enligt 35 kap. §en
deninte täckerersättningsbeloppemellertid tilldettahetsmässigt leder som

tillskadeståndetgjordedärför regelbehövdesverkliga skadan. Det somen
198990LU26198788155 ochsanktionverkligt effektiv se s.prop.en

37 52.s.

skade-utformadestill för lagenlåg grundutredningsbetänkandedetI som
företags-påobehörigtså skadan vidståndsbestämmelsen ettatt enangrepp

veder-uppgå till gängsevisas,inte kundehemlighet skulle, annat ansesom
förkostnadentillellerhemligheten attnyttja angripnaför denlag att

iövervägdesuppslag atthemligheten. Ettförvärva eller utveckla varsom
emellertid,uppslag övergavsskadestånd.införa ideellt Dettastället ett

ipåföljddennalämpligt introducera utom-ansågs knappasteftersom det att
integritetpersonligangickinteområdepåobligatoriska förhållanden ett som

339.276198352 ochSOUse s.
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Utredningsförslaget från remissinstanser, ansågkritik delmötte attsomen
skyldig tilli vissa fall hade gjort sigdet kunde stötande den somvara om

obehörigt företagshemlighet inte behövde betala högreett angrepp en
påskadestånd förvärva hemlighetenvad det skulle ha kostat honomän att

uppfattning ansåglagligt Departementschefen denna ochdeladesätt. att ett
före-lämpligare undgå i fall minska de svårighetereller varjesätt att som

ersättning-ligger för skadelidande omfattningden styrka skadans attatt var
i omständigheter sådana haderelation till andraäven än rentsattes somen

26.ekonomisk för näringsidkaren 198788155betydelse se prop. s.

riktpunkt för skadestånd enligt förarbetenabestämmandet dettaEn är attav

lågt ekonomisktskadeståndet inte får bli så blir lönsammare göradet attatt

påobehörigt intrång i någon förvärva rättighetenrätt än ettett attannans

licens. Skadestånden ligga på sådanlegitimt exempelvis börsätt, engenom

nivå aldrig sig fördelaktigt med möjlighetendet kalkylera attatt ter att

företagshemlighet 198788155 49.angripa någon seannans s.prop.

skadeståndetomständigheter betydelse vid bestämmandetDe ärsom av av

till påhänför sig dels dels till och gradenparterna, angreppetarten av

företagshemligheten. Om den skadelidande näringsidkaren allmänt be-sett

finner sig i underläge obehörigen utnyttjar företagshem-dengentemot som

ligheten, omständighet vid bestämmandetdetta bör beaktasär en som av

fråga företagskadeståndet. kan harDet störret.ex. ut-ettvara om som

ekonomiskanyttjat företagshemlighet hos litet företag med småett re-en

för vilket företagshemligheten betydelse för kon-avgörandeärsurser av

kurrenssituationen. vanskligt bedöma denkan i sådana fallDet attvara

fak-skadelidandes då påverkas andrauteblivna vinst. skadeståndet kan av

utredasåsom skadevållarens vinst. Oftast torde det lättare atttorer vara

företagets uteblivnaskadevållarens vinst skadelidandeberäkna detän att

skadeståndets storlek in-vinst. Andra omständigheter påverka ärkansom

skadevållarens Uppsåtliga ellertrångets varaktighet skuld.och graden av

skadeståndsbeloppoaktsamma bör föranleda högre än gär-grovt angrepp

skadestån-Utgångspunkten förningar vilka framstår mindre allvarliga.som

skadan skalldet dock enligt förarbetena det den uppkomnaär äratt som

198788155 49ersättas se prop. s.
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skadeståndet falla bort.Om det skäligt kan ned eller helt Dennaär sättas

skadeståndsskyl-jämkningsmöjlighet sikte främst på arbetstagare ärtar som

i fråga baradiga enligt i övrigt jämkning skadestånd kommalagen; bör av

198990LU37 52i undantagsfall serena s.

4.4 arbetsrättsligaIdeell vid kränkningskada av

intressen

skadestånd4.4.1 Allmänt

Ersättning för ideell skada dominerande sanktionsform inom arbets-är en

skade-Bestämmelser denna ersättning, brukar kallas allmänträtten. om som

stånd, infördes första 1928453gången i svensk lagenrätt omgenom

kollektivavtal därefter kommit in i rad arbets-och har andraatt tas en

rättsliga Rättsbildningen i fråga skadeståndets storleklagar. det allmännaom

för tvister tillämp-arbetsdomstolen, sista instansutgörstyrs av omsom

ningen dessa lagar.av

uppsägning eller i föreningsrättskränkande eller köns-En avskedandeett

diskriminerande syfte medföraeller i strid lag eller avtal kanmotannars

obehag eller lidande vid ärekränkning eller liknande brottartav samma som

den personliga integriteten. skadeståndet för sådana avtals-lag- ellermot

i förstabrott bestäms hand efter uppskattning den kränkning denen av som

enskilde arbetstagaren för. praxis utbildatshar arbetsdomstolens harIutsatts

vissa uppskattning.eller så vill för dennataxornormer om man- -
Allmänt skadestånd också utgå för kollektivavtalkan elleratt ett en ar-

betsrättslig inte ellerlag har hållits i helgd, alltså för avtalsbrottet

sådant.lagbrottet Ibland förekommer försök förklaring dennaattsom ge

form skadestånd inordnar ideellt skadestånd i vedertagenden underav som

mening. talar den förfördelade lidit moralisk skada,Man haratt partenom

förlorat i prestige inför sina e.d. också detmedlemmar Det har sagts att
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allmänna skadeståndet bör betraktas plåster på såret, jämförbartettsom
Åmed ersättning för sveda och värk vid personskada. andra sidan finns det

de hävdar det här huvud inte sig något ska-över rör slagsatt tagetsom om

destånd för liden skada privaträttsligt straff, bot ellerutan ett rentom en en
plikt.

När till allmänträtt skadestånd infördes i 1928 års kollektivavtalslag togen
föredragande statsrådet avstånd från lagstiftningsarbetet framfördunderen
tanke skadeståndet påskulle grund skadevållarens höjasskuld kunnaatt av

skadans verkligautöver belopp. sådan enligt meningEn regel kunde hans
uppfattas införde straffrättsligt något bordeett moment,som om man som
undvikas detta område se 192839 124.prop. s.

allmännaDet skadeståndet har otvivelaktigt det väsentliga draget gemensamt

med straffrättslig sanktion det vid sidan sin uppgift ersättaatt atten av——
ideell skada i vissa fall har utpräglat preventiv funktion. viktigEnen——
princip vid bestämmandet skadeståndets storlek inte i något falldetär attav

skall sig förlönsamt arbetsgivare arbetstagarnas sidante sätta rättatten

till förmån för intressenandra se 197576 105 Bil. 1 302 ADsamtprop. s.
1982 114 och 1988 17. Särskilt påfallande det preventiva inslagetärnr nr

hos det allmänna skadeståndet när det utdöms påföljd för brott lag-motsom

eller kollektivavtalsbestämmelser med karaktär säkerhets- eller ordnings-av
föreskrifter. Skadeståndets främsta syfte här inskärpa viktenär att attav
också dessa formella föreskrifter iakttas.

funktionEn hos det allmänna skadeståndet slagsär utgöraatt ettannan

för ekonomisk skada. allmänna skadeståndet infördessurrogat Det ur-
sprungligen bl.a. på grund svårigheten bevisa vilken ekonomisk skadaattav

avtalsbrott framför olovlig stridsåtgärdallt hade medfört.ettsom en- -
skadeståndet har alltså i denna del likhet med särskilda formden skade-av

stånd för ideell skada börjathar införas på immaterialrättens områdesom

avsnittse 4.3.5 4.3.7.-
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i arbetslivetmedbestämmande4.4.2 § 197658055 lagen om

ochskall arbetsgivare, arbetstagareEnligt medbestämmandelagen54 § or-

kollektivavtal ersättaganisationer bryter den lagen ellermot mot upp-som

uppkommit föri vad mån skada harskada. Vid bedömande ochkommen om
till denneshänsynnågon skall enligt 55 § medbestämmandelagen äventas

och tillbestämmelser iakttaskollektivavtaletsintresse lagens ellerattav

betydelse. Vid bestäm-ekonomiskövriga omständigheter än rentav annan

arbetsdomstolensskärpningtillkomst underströks avsevärdmelsens att aven

avtalsbrottochtidigare praxis i fråga det gällde lag-borde komma när av

197576105 Bil. 303.betydelse 1prop. s.

skadeståndetVid kollektivavtalsbrott varierar det allmänna numera van-

dockförekommerligen 000 25 000 Vid avtalsbrottmellan 5 och kr. grova

000 i130 krfall 1988 17,högre belopp, 100 000 kr i AD ettettt.ex. nr

1982150 000 i tredje fall ADfall 1990 48 och krAD ettannat nrnr

utdömsi medbestämmandelagenVid förhandlingsreglema114. brott mot

inteskadestånd. dockofta 000 30 000 i allmänt ärmellan 15 och kr Det

1990 67000 i fallovanligt belopp, 100 ADmed högre samtettt.ex. nr

93. högsta be-125 000 140 000 i fall 1987 Detoch kr ADett annat nr

företagettillföll fackförbundloppet uppgår till 300 000 kr, tre var;som

1984 75.900 000förpliktades alltså sammanlagt kr ADatt utge nr

anställningsskydd4.4.3 38 § 198280lagen om

dennaarbetsgivare bryterEnligt 38 anställningsskyddslagen skall§ motsom

uppsägningstid, betalaföreskrivenliksom inte iakttarlag, arbetstagare som

ersättningskadeståndet kanersättning för den skada uppkommer. avsesom
påsyftar detinnebär, vilket uttryckför den kränkning lagbrottetäven som

152.19818271allmänna ideella skadeståndet prop. s.

föregångareanställningsskyddslagensfanns iMotsvarande bestämmelser

uttaladesi lagenfrån 1974. Vid tillkomsten bestämmelserna denår attav
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idet bar lagen borde återspeglas den ersättning för ideellsynsätt som upp

skada dömdes medföra särskilt skadestånden för obefogadeochut attsom

uppsägningar och ogrundade väsentligt iavskedanden högre ti-änsattes

digare praxis 1973 129 186 283.prop. och Ersättningsnivån i dessa falls.

höjdes också tämligen omgående till dubbla idet arbetsdomstolens praxis

från 000 till 10 00 kr för5 ogrundat avskedande.ett

skadeståndet uppgåallmänna torde normalt till minst 30 000Det numera

för obefogad uppsägning 1989 102, 1990 1991kr se 115 ochADen nr nr

93; jfr 1988 1989 26, 1990 95 112 1991AD 71, och samtnr nr nr nr nr

27, 65 136 40 000 föroch och kr ogrundat avskedande jfr 1990ADett nr

24 1991 111. Innefattar uppsägningenoch eller avskedandet samtidigtnr

föreningsrättskränkning, blir det allmänna skadeståndet högre; hittillsdet

högsta beloppet 100 000 kr 1988 162.ADär nr

4.4.4 Bestämmelser i andra arbetsrättsliga lagar

bestämmelserna i 55 § medbestämmandelagen 38 anställnings-Utöver och §

skyddslagen finns bestämmelser allmänt skadestånd i 8 andra stycket§om

1970215 arbetsgivares kvittningsrätt,lagen 20 tredje§ stycket lagenom

1970943 arbetstid i husligt arbete, 10 § första stycket lagenom m.m.

1974358 facklig förtroendemans ställning 13 förstaarbetsplatsen, §om

stycket lagen 1974981 förarbetstagares till ledighet utbildning,rättom

32 § andra stycket semesterlagen 1977480, 13 första stycket lagen§

1978410 till ledighet för vård 9 förstabarn, § stycketrättom av m.m.,

19791184lagen till ledighet för vissa föreningsuppdrag inomrättom

skolan, 8 1986163lagen till ledighet för grundläggande§ rättm.m., om

svenskundervisning för invandrare, 15 § första stycket 19871245 om

styrelserepresentation för 26 19881465de privatanställda, § lagen om

ersättning och för närstäendevård 25-27ledighet och §§ jämställdhetslagen

1991433. hänvisning till skadeståndsbestämmelsen i 38 anställnings-En §

skyddslagen förekommer dessutom i 6 1939727 förbud§ lagen motom
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anledning vämpliktstjänstgöringarbetstagares avskedande med ochav m.m.

i 16 kap. 7 § första stycket lagen 1976600 offentlig anställning.om

Sistnämnda lag hänvisar vidare i 3 kap. 6 första till skadeståndsbe-§ stycket

stämmelsen i 55 medbestämmandelagen.§

skadeståndsbestämmelser på tid, i likhet 38Dessa med §som senare-
anställningsskyddslagen, vanligen har formulerats så skadeståndet kanatt

ersättning för den kränkning innebärlagbrott haräven ettavse som -
tillämpats arbetsdomstolen i fåtal fall. Skadestånden förendast harettav

brott semesterlagen och brott arbetsgivares kvittningsrättlagenmot mot om

varierat 000mellan 1 och 3 000 kr 1989 39 135 1990AD och samtnr nr

18. skadeståndHögre har dömts för brott den tidigare gällandeut mot

19791118 jämställdhetlagen mellan kvinnor i arbetslivet;och mänom

skadeståndet för könsdiskriminering vid anställning uppgå tilltorde normalt

40 000 1989kr AD 122.nr
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ERSÄTTNING FÖR KRÄNKNING5

GENOM BROTT

5.1 Bakgrunden till 1 kap. 3 § skadeståndslagen

redogörelsen förAv skadeståndets utveckling i avsnitt 3 framgår bådeatt

ersättning för personskada enligt 5 kap. l skadeståndslagen§ och ersättning

för kränkning brott enligt l kap. 3 § skadeståndslagen sinahar röttergenom

ide medeltida landskapslagarnas botsystem. formerDessa ersättning harav
emellertid därefter utvecklats efter delvis skilda linjer. Medan särskilden
skadeståndsrätt så småningom tillskapades för personskadefallen, hade den

blivit kränkt brott sin frihet eller i 1734ära års lagännumotsom genom

bara till andel irätt de böter dömdes vid sådana brott. Ochuten som

eftersom andra straff böter hade blivitän vanliga vid denna tid, gick

målsäganden ofta mistehelt ersättning för denna kränkning. Målsägan-om

den ansågs i stället tillräckligt gottgjord brottslingen straffades.attgenom

Följande återspeglauttalande torde tidensden uppfattning se Nehrman,

1756, 324s.

Ty domarens rättwisa utslag, straffar then brottslige, winnergenom som
then, skymfad och lidit,är ersättning och förswar till sinorätt heder,som

måletoch thet förtienar, warder then brottslige dömd, thessutom,at,om
giöra offentelig afbön missfirmadenär then sådan,är thenen som. . .andre lyda, wörda och hedra borde, eller eljest, smädandet groft.när är

ersättningBättre kan åstundas.
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Ännu tillnågon lidithadedoktrinen skadauttalades i100 år att somsenare
kundeinteoch ädlareeller högrefrihet,sin sundhet, ära naturannat av en

sådan skadaersättning föri många fallvarförmeningi ersättas,sträng en-

391Schrevelius, 1857,inte ägde sesvensk lagligt s.rum

skadeståndsjälvständig tilltillkomstrafflag rätt1864 årsFörst engenom
falsk angivelsepersonliga friheten ellerlidande brottför mot genomgenom

ersättningbestämmelse dennagärning.ärekränkande En togseller omannan
bestämmelsesig3.2 grundade dennai avsnitti 6 kap. 3 Som nämntsin

påbestämmelsenlagkommitté, motiverade1811 ärspå förslagett somav
1832,kriminallag,förslag till allmänLag-Committénsföljande sesätt

33s.

falski synnerhetpersonlig frihet, ochhäktning eller brottOlaga annat emot
mindreellergerning, kunna iärekränkande störreangifwelse eller annan

wäl, detfömärmadeinwerka på denofördelaktigtmån att,utompersonens
Ersättningar,orsakas.förlust deraf kanomedelbar materielwissa fall,i

afse-ärekränkning, medlidande,mindreefter det ellerlämpade större som
medföra,omständigheter, kanöfrigaförhållanden ochå personligaende

afhålla från dylikastraffen,fall, sjelfwaotwifwelaktigt i flera änskola mer
hafwa i så-Engelska,lagstiftningar, i synnerhet denfrämmandebrott; och

bestå i skadeståndet.bestraffningen till delfördel låtitmål, meddana stor

infördes ivissaför brotttill ersättning lidandemöjlighetDen somgenom

frihetbrottsliga på någonsstrafflag sikte endast1864 ärs tog angrepp

1968,1942, 110, Karlgren,Ekelöf,Winroth, 1907, 145,eller seära s.s.

frihet reglerades1978, 143 Brott112 och Bengtsson, mot annanss.s.
mening,inskränktrörelsefriheten iavsåg på delsi 15 kap., angreppsom

andra sexuellasina äktenskapliga ochfritt bestämma överdels rätten att

1925,Malmgren,handlingsfriheten huvud seförbindelser, dels över taget

i 16 kap. Vidärekränkning regleradesangivelse och165. Falsk annans.
inte med blandfalsk angivelse längrestrafflagen1948 års revision togsav

bortmedförde brottstypeni 16 kap., vilketärekränkningsbrotten togsatt

falskavsågs emellertid inte,saklig ändring6 3 Någonockså i kap. utan
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angivelse i i innefattas ikom den bestämmelsen stället uttrycket äre-att

gärning 1948 237kränkande se NJA s.

Ersättningsbestämmelsen i 6 3 inte varit tillämpligkap. § torde ha på

sådana brott innebär på fysiska integritetenden och leder tillsom angrepp

kränkningkroppsskada den personliga friheten i egentlig meningutan att av

föreligger, såsom misshandel eller rån jfr 1907,Flensburg, 48 ochs. prop.

19725 570. Visserligen finns i äldre rättspraxis påexempel ersätt-atts.

ning förutdömts kränkning misshandel 1901se NJA 380,genom s. men

i detta fall frånbrottet torde ha bedömts ärekränkningssynpunkt semera

Karlgren, 1968, 112 5 19725och 121. heller kränk-Intenots. prop. s.

ning fridsbrott eller sedlighetsbrott ha grundat tillrättgenom synes er-

sättning 6 3enligt kap. § 1968 211 1968,se NJA och Karlgren, 112,s. s.

såvida inte brottet undantagsvis ärekränkande gärningattvar anse som en

jfr 19725 121.prop. s.

Våldtäktsbrott intog mellanställning så till vida de i 1864 årsatten

strafflag hänfördes till frihetsbrotten i 15 alltså påkap. och denna grund

föranleda ersättningkunde enligt 6 3 straffbarakap. emellertidDet var

framför frihetsberövandetallt sådant dvs. på kvinnasangreppetsom en-
bestämma sinrätt jämförbart med bindaöver eller inspärraatt attperson,

henne inte kränkningen hennes kropp eller hennes frid Winroth,seav av-
1889, 161 1906, 244 362.Hagströmer, och Ersättningen avsågsamts. s.

inte förnedrandeden eller skändliga behandling våldtäkt enligtsom en nu-

tida innebär såsom sexualbrottsynsätt och på den våldtagnasett ett angrepp

kroppsliga integritet.

årsGenom 1972 skadeståndslag utvidgades möjligheterna till ersättning för

kränkning brott. ersättningsbestämmelseDen ursprungligen togsgenom som

in i 5 kap. 1 år 1975 flyttades§ till kap. 3 gjordesöver l § tillämpligmen

också på lidande ofredande slag brott personlig fri-änannat motgenom av

het. Uttrycket brott den personliga friheten förklarades innefatta ävenmot

sedlighetsbrott innebär våldtäkt, medanmot t.ex. ut-som angrepp person,

ofredandetrycket annat syftade på hemfridsbrott och brottsligt hand-annat



90 SOU 199284

brottsbalken be-alltså inte enbart vadliknande obehag,lande beredersom
19725196333 41i kap. 7 § SOUofredande 4 senämner samt prop.s.

medgeutvidgning bestämmelsen rätt569. denna kom178 och Genom atts.
frihet, fridnågonsvid de flesta brotttill ersättning för lidande mot person,

1972, 32jfr dock Lögdberg,eller ära s.
År intrång i för-telehemlighet,brytande eller1975 lades brotten post-av

brotti uppräkningen ersättningsgrundandeolovlig avlyssning tilloch avvar
samtidigt straffbestäm-gjordes med3 tillägg,i 1 kap. Detta att ensom

sades inne-i kap. 9 § brottsbalken,olovlig avlyssning 4melse togs aom
hemfrids-skadeståndsrättslig lösning för allaenhetligfickbära att man en

ideellt skadeståndsig dansk däroch därigenom närmade rätt,brott t.ex.

197519kränkning fred eller seför bl.a. äramedges prop.en personsav

Ändringen utredningsförslag hadesig delvis på89. grundade ett soms.
uttrycketskadeståndslag och medfram innan 1972 års Ilagts attantogs.

bestämmelsetillkomst fördes in i denofredande vid lagensannat som

bestämmelse någon uttryck-3 torde dennal kap. § ävenutgör utannumera

angivna jfrvarit tillämplig på lidande de brottenlig föreskrift ha genom
Ändringen83. alltså98 och 197485 strängtSOU 197047 tagetvars.s.

inte nödvändig.

År brott i 1uppräkningen ersättningsgrundande1986 kompletterades av

utvidg-diskriminering.skadeståndslagen med brottet olaga Dennakap. 3 §

hadei linje principer dittillsligga väl med dening, förklarades somsom
rättsfallet 1979 657iföranleddes domstolen NJAtillämpats, Högstaatt s.av

tidigare lydelse intefunnit i dessbil. rf. 90 hade bestämmelsen1 att gav

i dendiskrimineringför lidande olaga äntill ersättningrätt annatgenom

120; jfr19858698ärekränkningmån utgjorde sebrottet prop.s.prop.

19725 571.s.
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5.2 Förhållandet till ersättning för personskada

Som framgår avsnitt 5.1 torde bestämmelsen i 6 kap. 3 § strafflagen haav

till ersättningrätt för lidande endast vid sådanagett brott inte för-som
någonutsätter personskada uppstått. tillfogatsDenatt personskadasom ge-

brott och alltså hade tillrätt ersättning för denna skada enligt 6 kap.nom

2 § strafflagen kunde sannolikt inte dessutom få ersättning enligt 6 3kap. §

strafflagen för den kränkning den skadelidandes integritet själva till-av som
fogandet personskadan kunde innebära. Möjligen kunde den skadelidandeav

i sådant fall få förhöjd ersättning för svedaett och värk eller lyte ochen

denna integritetskränkning särskilt allvarligt slag semen, om var av
Ekstedt, 1977, 65 f och Hellner, 1985, 295. rättsfallDe skulles. s. som
kunna tyda på det framför allt rättsfallet 1962NJA 458 kan emellertids.

förklaras påäven jfrsätt avsnitt 3.4 och 5.4.1.annat

Till skillnad från bestämmelsen i 6 kap. 3 § strafflagen den mot-avser
svarande bestämmelsen i 1 kap. 3 § skadeståndslagen lidandeäven genom
sådana brott förutsätter eller ofta, inte alltid, medför personskada.som men
Sedan skadeståndslagen iträtt kraft uppkom frågan hur ersättning för li-

dande enligt den bestämmelsen förhåller sig till den ersättning betalassom
den skadelidande samtidigtut har tillfogats personskada. ersättningKanom

för lidande brott utgå vid sidan ersättningen för personskadagenom av
Eller skall ersättningen för lidande såbrott bakas in isägaattgenom er-
sättningen för sveda och värk eller lyte och eventuellt i formmen, av en
förhöjning i det särskilda fallet dessa ersättningsposter ersättnings-Harav

bestämmelsen i l kap. 3 § med andra självständigord betydelse bara när

någon personskada inte har uppstått

Förarbetena till skadeståndslagen ingen säker ledning för bedömningenger

dessa frågor. Visserligen anförde departementschefen i 19725 s.av prop.
566 ersättning för lidande brott avsågatt lidande svedaänett annatgenom

och värk eller lyte och framtida vilket skulle kunna påtydaannat attmen,

denna ersättning enligt hans uppfattning borde vid sidan ersätt-utges av
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Även genomgång de brottdepartementschefenspersonskada.förningen av

bestämmelsen sediskuteradeenligtersättning dentillrätt prop.som ger
Vidare förklaradesådan slutsats.förvisst stöd570 utgör19725 ens.

självständigheltkaraktärbestämmelse hadedepartementschefen dennaatt av

föreplaceradesdenmotiverademeningenligtvilket hansansvarsregel, att

hadelagrådetkapitel och inte,avslutandeibestämmelser lagensövriga som

kapitlet sefanns i detdåpersonskadareglerefter deföreslagit, somom
skadeståndslageniändringar1975 årssamband med654. I19725 s.prop.

hadeersättningsbestämmelsedennaemellertid lagrådetuttalade att en

bland demedbordedärför inteomfattning ochbegränsad tas gemensamma

197512 218.kapitelavslutande sei lagensbestämmelserna s.prop.

instämde istatsrådet seföredragandeuttalandedettaBakom prop.som-
uppfattningen be-liggamöjligen kunna att226 skulle197512 s. —

intenågon personskadafall dåtillbegränsad detillämpning ärstämmelsens

uppkommit.

gjortsvissa uttalandentidfrån harlagstiftningsärendenandraI omsamma
lidandeför detersättningochför personskadaersättningmellanförhållandet

lagentillkomstenintegritetskränkning. Vidföljdär avenavensom
tillvilken lag rättfrihetsinskränkningersättning vid1974515 gerom -

inte tillfrihetsinskränkningtill följdlidandeersättning för er-menav en

påpekademedförtharfrihetsberövandepersonskadaförsättning ettsom -—~
sådant fall drabbatsidenstatsrådetföredragande ettatt en person-avsom

påanspråkframställafickpsykiska hälsanfysiska elleravseende denskada

197497skadeståndslagen seenligtskadaför dennaskadestånd s.prop.

för tankenfrämmandeintelagstiftaren då attvisar71. Detta er-att var

varandra.vid sidanutgåkandetta slagsättningar avav
till någraberättigar knappastredovisatsharförarbetsuttalandenDe som nu

3 §enligt 1 kap.lidandeersättning föri frågan hurslutsatsersäkra

enligt kap.personskada 5förersättningsig tillförhållerskadeståndslagen

vid tillkomstenpåemellertidfråga behandladeslag. nytt1 § Dennasamma
ställ-bestämddålagstiftaren1978413, ochbrottsskadelagen tog meraav
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ning. det utredningsbetänkandeI låg till förgrund lagen anfördes isom

denna följandedel 197736se SOU 123 fs.

Ersättning för lidande kan utgå i sådana påsamband med denäven angrepp
fysiska integriteten leder till kroppsskada. Sådana handlingar, t.ex.som
misshandel, kan sådant ofredande i 3utgöra 1 kap. § skade-som avses
ståndslagen. Ersättning för personligadet lidandet beaktas emellertid i dessa
fall regelmässigt vid fastställandet ersättning för försveda och värk ellerav
lyte och till följd kroppsskadan. Bestämmelsen i 1 kap. 3 skade-§men av
ståndslagen har därför självständig betydelse endast i fall intedetnär år
fråga personskada i egentlig bemärkelse.om

Enligt utredningen fanns det inte någon anledning låta statligtatt ett er-

sättningsåtagande för brottsskador förutom egentliga personskadoravse -
också lidande avsågs i 1 kap. 3 § skadeståndslagen. påDetsom angrepp-

den personliga integriteten brott medföra ansågskan nämligenettsom nor-
malt den utgjordedet personskada och därmed kunna med-art attvara av

föra ersättning enligt de regler gäller för ideell iskada samband medsom

personskada. uppfattningDenna delades departementschefen, för-av som

klarade den omständigheten någonbrottsskadelagen inte innehöllatt att

motsvarighet till 1 kap. 3 § skadeståndslagen innebar brottsskadeersätt-att

ning för lidande kunde utgå bara brottet hade föranlett personskada iom

egentlig bemärkelse, varvid lidandet sveda och värk, lyte ellerersattes som

stadigvarande eller olägenheter i övrigt till följd skadan seannat men av
197778126 40. Detta uttalande inte någon erinran undermötteprop. s.

lagstiftningsärendets fortsatta behandling.

Före brottsskadelagens tillkomst 1976, 271hävdade Hellner atts. av-
sikten med ersättningen enligt 31 kap. § skadeståndslagen ävenvar om-
det knappast framgick lydelsen ideell förlusttäcka inteatt ersattesav som——
enligt 5 kap. 1 § lag, nämligen psykiskadet lidande kränkning-samma som

innebar. I upplaga 1985, 300 uttrycker Hellner sigen en senare s. mera

försiktigt, sannolikt intryckunder i förarbetena tilluttalandena brottsska-av

delagen, och endast kan ifrågasättassäger det ersättning enligt 1 kap.att om

3 § skadeståndslagen kan utgå vid enligtkroppsskada. Ocksåäven
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skadestånds-366, 90 173 handlar l kap. §m.fl. 1985, ochBengtsson s.

personskada.ersättning för ideell samband medskadalagen utanom

i förarbetena till brotts-praxis uttalandenaBrottsskadenämnden följdei sin

ersättningi formför brottskadelagen och ersättning lidande avgenomgav

tillfogats personskadaskadelidande hadeför sveda och värk dennär genom

19862,19852, 6 9198220, 19847, ochRFS B7brottet se samtt.ex.

ersättningsådani några fall inte lämnadesamtidigt nämnden5 och 7, som

19829.RFS B7 Iinte uppkommit senågon personskada hadenär t.ex.

principuttalandeföljande19865 gjorde nämndenbesluten RFS B27ett av

lsåväl enligt 5 kap. §skadeståndsvägenSjälsligt lidande kan ersättas
5 kap. 1 §l kap. 3 § lag.skadeståndslagen med stöd avsersammasom av

behandlaspersonskadaEnligt uppfattning skallpersonskada. vedertagen som
åt-förutsättningpåvisbar effekt, underskada medicinsktutgörsom en -

påuppstått fysisktminstone i regel skadanatt personenangreppgenom-
föranleda sjuk-kani fråga. Medicinskt påvisbar skadan dennärär t.ex.

vid själsligtbehandling. Hit hör,skrivning eller läkar- alt. psykolog-
Enligto.dyl.svårigheterlidande, depression, ångest, sexuellasömnbesvär,

vid vissaför själsligt lidande3 skadeståndslagen utgår ersättning1 kap. §
avfattningparagrafensdit incest höra.uppräknade brott; Avtyper ansesav

personskada intei den månframgår emellertid, den tillämplig endastäratt
undersök-vid företagen197778 126 39 f; vadföreligger jfr somprop. s.

medalltså intening visar sig hänföra till personskada kan ersättasattvara
paragrafen i fall sådanaTillämplighetsområdet förstöd l kap. 3 somav

blibarainskränkt. kan detförevarande blir därigenom ganskadet I settstort
förbittringinträffade,fråga detsådana företeelser allmän översorgom som

medicinskttill skada Man kaninte givit upphoveller grämelse, sett.som
varit meningen, l kap.ifrågasätta,goda grunder det överhuvudtaget attom

redanpåtagliga3 skulle till användning, alla§ komma när yttre symtom er-
måstelåta sigteoretiskt skulle göra,enligt kap. detta5 Men ävensätts om

för kunde inrymmaskränkning i och sigsig, också densäga att somman
urskiljbar delincestfallen framstår inte3 iunder l kap. § enavsom en

kon-flora medicinskaorsakskedja lett fram till den symtom somavsom
bort kränk-inte tänkastituerar enligt 1 kanpersonskadan 5 kap. Man

medicinska resultatet.detförnedringen betraktarningen, när mansorgen,
uppfattningen,kommit till denhärtill brottsskadenämndenMed hänsyn har

3 i fall sådanakap. §i för tillämpning lregel saknasatt utrymme somav
incestfallen.begränsad till Denförevarande. Tankegången f.ö. intedet är

allmäntväsentligtvåldtäkt, frågan har störregäller också för därt.ex.
dessai princip inrymmeröverfallsskyddintresse, eftersom hemförsäkringens
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fall och reglerna följaktligen skall tillämpas vid försäkringsbolagens
skadereglering.

rättsfalletI 1986NJA 319 bil. l rf. 74 tillerkändes två flickor ersättnings.
enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen för lidande till följd otukt med barnav
respektive otukt med ungdom. Huruvida flickorna också tillfogats person-
skada prövades inte Högsta domstolen, alltså inte kom in på fråganav som

sambandet mellan l kap. 3 § och 5 kap. l § skadeståndslagen.om

Rättsfallet föranledde emellertid Conradi, vid denna tid tjänstgjordesom
ordförande i Brottsskadenämnden, diskutera dennasom fråga i SvJTatt

1986 453 ff. Conradi underströk därvid nämndens uttalandes. det vidatt
sidan ersättning lämnas för personskada enligt 5 kap. l inte finnsav §som

något förutrymme ersättning för lidande enligtatt l kap. 3 Som stödge

för denna ståndpunkt anförde han bl.a. följande

När diskuterade våldtäktsfall under förarbetena till skadeståndslagenman
i samband med de regler återfinns i l kap. 3 tänkte intesom nu man nog
på våldtäkt i regelatt upphov till personskada i form själsligt lidandeger av
’genom fysiska medel direkt tillfogat psykiskt lidande medi-utgörsom en
cinskt påvisbar effekt. Såvitt jag kan förstå avsikten reglerna i lattvar
kap. 3 skulle§ bl.a. just för väldtäktsfall öppna möjlighet önskvärdatt ge
ersättning, inte kunde beredas på sätt. Att ersättningen i dessasom annat
fall i regel skulle kunna i form gottgörelse för sveda och värk tänkteges av

inte på.man nog
minFör del utgår jag från det själsliga lidandet i följdatt skadehän-av en

delse är enhetlig företeelse. föreställaAtt sig, det skulle finnasen att ett
abstrakt, i det blå svävande lidande, inte besudlat de olikartade medi-av
cinska ingår isymtom, sveda och värk lidandets das Dingsom ett an-sich så säga sig för migatt ganska verklighetsfrämmande.ter Brottsska--
denämndens lidandet enligt l kap. 3 §att utgör med-resonemang om en
verkande faktor i den orsakskedja leder fram till det påvisbara medi-som
cinska resultatet juridisk möjlighet i hithörande fall undgåger atten
tillämpning denna paragraf. All erforderlig ersättning kan medav stödges

5 kap. 1 §.av

juniI 1986 tillsattes särskild utredare för brottsskadelagenöver ien att se
syfte förbättra möjligheternaatt för brottsoffer få brottsskadeersättning.att

En de frågor utredaren skulle övervägaav motsvarighet tillsom var om en



199284SOU96

Utredarenbrottsskadelagen.iinförasbordeskadeståndslagen3kap. §1 -
detfannRomanderHolgerordförandenuvarandeBrottsskadenämndens -
tillvidgadeslagenligt dennaområdetersättningsbaramotiverat detväl att

3 §1 kap.omfattasersättningsmöjligheterdevissa avsomatt avavse
delade dennaDepartementschefen27.19871Juskadeståndslagen se Ds s.

behövdeslagändringsådantillställningundvekuppfattning att ta om enmen
skulle kunnabestämmelsei nämndalidandeersättning förför att avsessom

departementschefenEnligtpersonskada.ersättning för varvid sidanutges av
Brottsskadenämndensidetskäletdetpåkallad redan attlagändringen av

någonförelegatinte hadedär detvåldtäktförekommit fallpraxis hade av
brottetgrundpålidandeförbrottsskadeersättningvarförpersonskada, av

6.19878892lämnas sekunnatinte hade s.prop.
gjorde1988,julilkraft deniträddelagändringen,samband medI som

fråganförintresseharuttalandeemellertiddepartementschefen omett som
skadestånds-1 §5 kap.3 § ochkap.ersättning enligt 1mellanförhållandet

1319878892sepå följande sättlöduttalande s.lagen. Detta prop.

särskild formpåsikteskadeståndslagen3 avi kap. §Stadgandet 1 tar en
brottsligavissaorsakaslidandepsykisktnämligenskada,ideell avsom

uppräkningdelsparagrafenibrott ärVilka dessahandlingar. genomanges
förbeskrivning. Gemensamtallmändelssärskilda brott, merengenomav

skadeståndslagen är3 §kap.enligt 1skadeständsrättgrundarde brott som
integritet. Denpersonligamålsägandenskränkninginnebärdeatt aven

till.upphovkränkningenlidandedetskall ärersättasskada gersomsom
tillföljdskadaskada ärideellsådanfrånskiljasskallSkadetypen ensom

skadeståndslagenl §i 5 kap.enligt reglernaoch ersättspersonskada som
iolägenheterstadigvarande samtellerlyteoch värk,sveda annat menom

skadan.till följdövrigt av

lidandeförersättningBrottsskadenämndenbörjadelagändringenEfter ge
Ersätt-personskada.förersättningsidanvidbestämmelsenenligt den avnya
sexual-ochvåldtäktsbrottvidregelmässigtlidandesådantning för utgavs

misshandelsbrott. Envissarån ochockså vidlämnadesbarnbrott mot men
Ansvarsförsäk-sig inomutbildatdessförinnanhade redanpraxisliknande
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ringens personskadenämnd. förhållandevis sällsynt dom-detDäremot attvar

stolarna utdömde särskild lidande enligt kap. 3 skade-ersättning för 1 §

ståndslagen vid sidan ersättning för eller ochsveda och värk lyteav men
Överenligt 5 kap. 1 skadeståndslagen.§ huvud framställdes sällantaget

något yrkande ersättning enligt 3 skadeståndslagen, det1 kap. § och närom

sedan Brottsskadenämndens praxis börjat bli känd blev van-nya mera- -
ligare brukade ersättning för psykiskt lidande oftastsveda och värk samt

yrkas belopp. domstolarna också sådanregel dömdeIett gemensamt utsom

ersättning särskilt någon del avsåg lidande enligt 1 kap.utan att ange om

3 § skadeståndslagen.

Frågan förhållandet mellan 1 kap. 3 5 kap. skadeståndslagen§ och l §om

första gången 186prövades domstolen i rättsfallet 1990Högsta NJAav s.

bil. 1 rf. 91. iDomstolen slog detta rättsfall fast det inte någotmöteratt

hinder lidande enligt 3 sidan1 kap. § skadeståndslagen vidersättsmot att

sveda enligtoch värk 5 kap. 1 § skadeståndslagen. ståndpunkt harDennaav

därefter bekräftats i rättsfallen 1991 83 bil. rf. 53, 1991 228NJA 1s. s.

bil. rf. 1991 7661 77, bil. rf. 21 domstolens domar denHögstasamts.

april 1992, 21815 bil. rf. 15 2 juli 1992, 337DT 1 och den DBnr nr

bil. rf. 62.1 Rättsläget får alltså på denna punkt klart.numera anses

Rättsfallen väcker emellertid i sin frågan skall dras mellanhur gränsentur

de olika ersättningama. Vad kan upphov till tvekan ocksåär attsom ge er-

sättningspostema sveda och värk lyte och enligt vedertagensamt men upp-

fattning omfattar lidande förutsättningpsykiskt slag, under deattav psy-

kiska besvären medicinskt påvisbar effekt 197736 120SOUutgör seen s.

och Conradi, 1989, 23 27. förebygga beträffandeoch oklarhetFör atts.

psykiskt lidande har Brottsskadenämnden benämningen er-använttermen

sättning för kränkning sådant lidande i 1 kap. 3 §det gällernär som avses

skadeståndslagen.

nämnda gränsdragningsproblemet i principuttalandeDet har berörts det av

Brottsskadenämnden Conradi återgetts i detoch det uttalande harsomav

föregående. Också 1980 tjänstgjort ord-Nordenson år harsedan somsom——
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harförande i Ansvarsförsäkringens personskadenämnd AP-nämnden -
anledning rättsfalletkommit in på detta problem i artikel NJAmeden av

1990 1990-91 93186. anförde där bl.a. följandeHan se JT s.s.

Frågan sådantgränsdragningen mellan psykisk sveda och värk samtom
lidande skadeståndslagen aktualiseras ofta i brotts-i 1 kap. 3 §som avses

Båda torde tillskadenämndens och AP-nämndens verksamhet. nämnderna
hänföra sådana störningar står åt-personskada psykiska besvär eller som

minstone på till psykiska sjukdomstillstånd, det allmännaundergränsen att
brottslig handlingobehags- eller oroskänslor, förorsakade genomav en

förövad kränkning hänförs till sådantden personliga integriteten, normaltav
lidande för vilket ersättning enligt 3 skadeståndslagen.utgår endast 1 kap. §
Själva mindre ägnadsveda och värk kan möjligen vältermen anses vara

beteckning på psykiska störningstillstånd slaget;det här AP-nämn-som av
den därför undvika i sina yttranden ihar sökt detta uttryckssätt och har
stället psykiskt psykiska stömingstillståndtalat men eller över-om av
gående fråga någon saklig olikhetenbart terminologiskDetta ärnatur. en -
i förhållande i falltill brottsskadenämndens praxis, där dessa ger er-man
sättning för sveda och värk, det inte fråga om.är

det angivna rättsfallet kvinnlig polisaspirant i medI hade samband etten

omhändertagande blivit biten omhändertagits, vilken i syfteden attav som

fannskrämmas sanningslöst påstått sig HIV-smittad. domstolenHögstavara

polisaspiranten fysiskt lidandehade tillfogats sveda och värk delsatt genom

och obehag på rädsla för hagrund bettet, dels hennes och attav orogenom

blivit smittad med HIV-virus, vilken varit så allvarlig honnatur attoro av

fått undergå särskild Polisaspiranten ansågspsykoterapeutisk behandling.

vidare skadeståndsla-berättigad till ersättning för lidande enligt l kap. 3 §

till följd den kränkande behandling hon hade för vid kontakterutsattsgen av

i vissamed andra människor, vilka HIV-smittad ellerbetraktat henne som

fall drabbad aids.som av

rättsfallet 1991 följande principiella766 gjorde domstolenI NJA Högstas.

förhållandet skadestånds-uttalande mellan 1 kap. 3 § och 5 kap. 1 §om

lagen
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Syftet med regeln l kap. 3 § skadeståndslagen] ersättning förom per-
sonligt lidande integritetskränkningär gottgöra den följer med deatt som
brott med regeln. Ersättningen kan också kompensationutgörasom avses
för den och det obehag bli följdenkan brottsligtettoro som av angrepp
den personliga integriteten. inteDäremot det ersättning enligtär avsett att
l kap. 3 skadeståndslagen§ skall lämnas för sådant psykiskt lidande som
kan isägas led akut sjukdomstillståndutgöra och därmed hän-ärett ett som
förligt till personskada. Sådant lidande nämligen såsom sveda ochersätts
värk enligt bestämmelsen därom i 5 skadeståndslagen jfrkap. 1 § NJA
1990 186.s.

rättsfalletI tillerkände Högsta domstolen de skadelidande vilka hade ut--
för brutalt mordförsök, varvid de blivit svårt knivskumamycketsatts ett -

ersättning dels enligt 3l kap. § skadeståndslagen för personligt lidandestort

i form stark dödsångest och betydande obehag, dels enligt 5 kap. l §av

skadeståndslagen för sveda och beståendevärk, huvudsakligen i fysiskt och

psykiskt lidande under sjukdomstid;akut i sistnämnda hänseende beaktades

de skadelidande till följd brotten hade fått allvarliga psykiska besväratt av

sömnsvårigheter,bestående i ångest, depressiva reaktioner m.m.

I Högsta domstolens dom den april 1992,15 218, gjordeDT domstolennr

uttalande liknande innebörd det ätergetts. skade-ett Denav som som nyss

lidande för misshandel ioch hovrättens dennautsattssom grov genom-
del lagakraftvunna dom fått ersättning för sveda och tillerkändesvärk av--
Högsta domstolen ersättning enligt 1 kap. 3 skadeståndslagen för§ den

högst avsevärda kränkning den skadelidandes integritet brottet hadeav som
Vinneburit.

frågaEn har sambandnära med det behandlade gränsdragnings-som nu

problemet i vad mån ersättningenär för lidande i personskadefall börett ges

belopp bådeavseende 1 kap. 3 § och 5 kap. 1 § skade-gemensamtsom

ståndslagen eller redovisas i skilda för sveda och värk eller lyteposter, en

och enligt 5 kap. l § och för lidande enligt l kap. 3 Enligtmen en annan

Conradi 1989, 28 bör principiellt, i med all-överensstämmelses. man

männa grundsatser i skadeståndsrätten, fastställa ersättningar skildadessa i

Också Nordenson framhåller i 1990-91 93 f 96 fJT ochposter. atts. man
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värkpsykisk sveda ochtydligt redovisa vad har bedömtsbör varasom
skallförbl.a.3 skadeståndslagen,respektive lidande enligt l kap. § att man

ersättningsbestämmel-sistnämndaenhetlig tillämpning denkunna få aven

sen.
personskadenämndAnsvarsförsäkringensSåväl Brottsskadenämnden som

3 skade-enligt kap. §regelmässigt redovisa ersättningen 1brukar också

1enligt 5 kap. §ersättningenståndslagen särskild vid sidanpostsom en av
domstolspraxis,inte lika ofta iskadeståndslagen. förekommer dettaDäremot

vanligare påblivitolika hauppdelning i dessaäven poster synesom en

tid.senare
22883 1991186, 1991 elleri något rättsfallen 1990NJAInte s.s.av s.

uppdel-sådanjust fallenfann domstolen anledning i de göraHögsta att en

många1991 83 deträttsfalletning. Domstolen uttalade dock i NJA atts.

skade-tillerkänns dengånger värde det skadeståndsbeloppår att somav
1991rättsfalletOch i NJAlidande fördelas på de olika ersättningspostema.

337,2 juli 1992,766, i den DBliksom domstolens domHögsta nrs.

skildamotivering i sådanaredovisades detta belopp närmareutan --
poster.

5.3 Ersättningsgrundande brott

5.3.1 Allmänt

skadestånds-i 3i avsnitt 3.2 skiljer sig bestämmelsen 1 kap. §Som nämnts

fördenskadeståndslagenfrån i 5 kap. l §lagen bestämmelsen attgenom

brottslig hand-sin tillämpning förutsätter skadan har vållatsatt genom en

förtillvållat fälltsling. inte skadan harkrävs dock denDet att ansvarsom
tillvidare ha1936 207. skadelidande kan rättbrottet bl.a.se NJA Dens.

integärningsmannenskadestånd enligt 3 skadeståndslagen1 kap. § även om
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straffas därför föreligger någon straffrihetsgrund därförkan det elleratt att

preskriberat 19725 574.brottet är se prop. s.

räknar vissa brott grundar tillBestämmelsen rätt ersätt-typerupp av som

för lidande tillfogats brottsliga handlingen.ning den Somsom genom

i avsnitt omfattade uppräkning från början5.1 denna brott dennämnts mot

personliga friheten, ofredande innefattar brott, ärekränkning ochannat som

dylik gärning. hänvisar inte tillDessa uttryck bestämda brottsbe-annan

skrivningar endast den brottslighetden allmännautan artenanger av som

gjordeåsyftas. Vid tillkomsten bestämmelsen departementschefen föl-av

genomgångjande de brott den avsedd omfatta seattav som var prop.

19725 570 fs.

personliga friheten förstaTill brott den hör i hand de i 4 kap. l-4 §§mot
angivna brotten, nämligen människorov, olaga frihetsberövande, för-BrB

i nödläge tvång.sättande olaga Olaga hot 4 kap. 5 § BrB och desamt
vid vilka sådant hot ingår hemfridsbrott kap. 6 förstabrottstyper 4 §samt

Äveninnefattar regelmässigt ofredande. intrångstycket BrB olaga 4 kap.
stycket6 andra bör under vissa förhållanden kunna ofre-§ BrB anses som

förslagets mening,dande i däremot knappast tagande olovlig 12vägav
Självfallet själva ofredande enligtkap. 4 § BrB. hör brottet 4 kap. 7 § BrB

hit.
likhet med kommittén vill jag till den personliga frihetenbrottI mot

hänföra också sådana sedlighetsbrott innebär på Hitsom angrepp person.
våldtäkt och våldförande 6 frihetskränkande otukthör kap. 1 § BrB samt

6 2 avkomling ellerkap. § BrB. otukt med barn, ungdom,Däremot synes
syskon 6 kap. 3-5 inte hit.§§ BrB böra räknas Dessa brott kan däremot
undantagsvis innebära ofredande. otuktligt 6 6beteende kap. § BrBFastän

innefattar iinte bör brott princip betraktasdettaangrepp person, som
ofredande koppleriden vilken brottet riktat, medan ochärmotav person
främjande falla utanför kategori 6otukt torde denna kap. 7 § BrB. För-av
förelse 6 8 undantagsvis kunna betraktasungdom kap. § BrB börav som
ofredande i flertalet fall inte hit.kan räknasmen

fysiska tillinnebär på integriteten och lederBrott densom angrepp
friheten i egentlig meningkroppsskada kränkning den personligautan att av

misshandel, rån sådant ofredandeföreligger uppenbarligenutgöretc.- —
i förevarande lagrum. sådana brott dessutom kan innefattaAttsom avses

ärekränkning får därigenom självständig tydligtsällan betydelse, det ärmen
li-sådan omständighet kan vid bestämmande ersättning förbeaktasatt en av

förmögenhetsbrott samtidigt innebära ofredandedande. Bland kan börsom
Ävenutpressning 9 försök tillockså kap. § och detta brott.nämnas 4 BrB
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allmänfarliga brott enligt 13mordbrand 13 kap. 1 § BrB och andra kap.
fall ofredande.kan i vissa bedömasBrB som

16 kap. 12 § kan sig uttryck, innebärFörledande ungdom BrB taav som
undantagsvisofredande. Förgripelse tjänsteman 17 kap. 2 § kanBrBmot

tjänstemannens personliga frihet före-i sådana former, brottske att mot
ofredande.många fall torde detta brott i varje fall innefattaligger. I

departementsförslagetLiksom i kommitténs förslag används i ordet ‘fire-
kränkning i betydelse i 5 kap. Hit hör alltså samtliga deBrB.samma som

omfattas nämnda kapitel. Med de avslutande orden dylikbrott avsom
brottslig gärning åsyftar jag i likhet kommittén i första hand falsktmed

angivelse och falsk tillvitelse, obefogat åtal, obefogadåtal, falsk resp.
angivelse och vårdslös tillvitelse 15 kap. 5-7 §§ BrB. Jag ävenattanser

uppsåtmened skada oskyldig 15 kap. l § BrB bör kunna räknasmed att
någon gång 2 tydligthit, liksom 15 kap. § BrB. Det ärpartsutsagaosann

tjänsteman 2 innefatta ärekränkning,förgripelse 17 kap. § BrB kanatt mot
ofredande. Missfirmelse tjänstemanbrottet inte 17är att motanse somom

undantagslöst innefatta ärekränkning kan någonkap. 5 § BrB torde och
Åtskilligaofredande. våldsbrott kan jaggång dessutom som nyssanses som

Övrigaärekränkning. i 16 angivnanämnde innefatta kap. brott tordeBrB
varvid folkgrupp 16däremot falla utanför, dock märka, hetsär att att mot

diskriminering 16 9 givetviskap. 8 liksom olaga kap. § BrB,§ BrB, även
samtidigt kan innefatta ärekränkning enskildav person.

i vissa undantagsfall kunnaSjälvständigt ämbetsbrott torde endast anses
sådant i förevarande paragraf. Tänkbart i och förbrottutgöra ärsom avses

tjänstemissbruk 20sig vissa former kap. l § BrB och brottatt mot tyst-av
ofredande gärningnadsplikt 2O kap. 3 kan eller§ attvara anse som som

vilken jämställa med ärekränkning. Avgörande för den fråganär att synes
åsidosättande konstituerar sådantden handlingsnormböra äm-vara om vars

enskildes personliga integritet skyddsobjekt.betsbrott kan ha densägas som
fallet tjänsteman missbrukar sin ställningSå ibland kunna närsynes vara en

förfång för enskild tystnadsplikt överträdelsetill eller brott utgörnär mot
för enskilds intresse.sekretessregel uppställts till skydd Däremotav somen

medföromständigheten tjänstefel någon berövastorde den attt.ex. att ett
personliga friheten inte i för sig föranleda paragrafen blirden och att

tillämplig. sådan gärning samtidigt kansak utgöraEn är annatattannan en
enligt föregående omfattas bestämmelsen.detbrott avsom

Departementschefen genomgång ersättningsgrundandeavslutade denna av

uppräkningen inte gjorde anspråk på fullständighetbrott med uttalandet att

utgå vidinte kunde uteslutas ersättning för lidande bordeoch det ävenatt att

här nämnda. Enligt departementschefen fick det ankommaandra brott deän

på med beaktande för bestämmelsen och den-domstolarna grundernaatt av

skade-långt det gälldelydelse hur bordeavgöra när attman genomnas
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ståndsansvar ingripa straffbara förfaranden innefattarmot påsom angrepp
den personliga integriteten och därigenom bereder personligt lidandeannan

19725prop. 571.s.

anslutning härtillI kan nämnas Högsta domstolen i rättsfallet 1979att NJA
657 bil. 1 rf. 90 inte olaga diskriminering sådan lcränk-utgöraansetts. en

ning diskrimineradeden personligen grund för skadestånd förelegatattav
enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen. Detta avgörande står i överensstämmelse
med departementschefens förut återgivna uttalande olaga diskrimineringatt
torde falla utanför bestämmelsens tillämpningsområde, brottet inteom sam-
tidigt innefattar ärekränkning enskild Som inämnts avsnitt 5.1av person.
ledde rättsfallet till lagändring år 1986 innebar brottet olaga dis-atten som
kriminering lades till i uppräkningen ersättningsgrundande brott i be-av

Åstämmelsen. sidanandra fann domstolen iHögsta rättsfallet 1986NJA s.
319 bil. l rf. 74 brotten otukt med barn och otukt med ungdomatt nu-

motsvarande brottet sexuellt utnyttjande underårig i allmänhetmera av
måste innefatta sådant ofredande i bestämmelsen,anses trots attsom avses
departementschefen uttalat så endast undantagsvis kunde fallet.att Härvara
kan också hänvisas till rättsfallet 1990NJA 186 bil. 1 rf. 91, där dens.
åtgärd medfört kränkning bestod i vissa i och för sig icke straffbarasom en
påståenden vilka dock gjorts i så anslutning tillnära misshandel och hadeen
sådant samband med denna kränkningen ansågs tillfogad misshan-att genom
delsbrottet.

fall där bestämmelsenDe i 1 kap. 3 § skadeståndslagen torde ha be-störst

tydelse vid våldtäktär och andra sexualbrott vid ärekränkning. Påsamt

tid har bestämmelsen i ökad tillämpatsutsträckning också vid miss-senare

handel och andra våldsbrott vid rån liknandeoch förmögenhetsbrottsamt

innefattar ofredande.som

Bedömningen skadevâllande handling innefattar sådant brottettav om en

i l kap. 3 § skadeståndslagen får med hänsyn tillgöras gällandesom avses

straffrättsliga regler. Om dessa ändras kan påverkadet bestämmelsens till-

lämpningsområde. Strafflagstiftningen har också på tid ändrats någrasenare

gånger i syfte förstärka den enskildes skydd integri-att mot angrepp av
tetskränkande

De överväganden har gjorts i samband med den straffrättsliga regle-som

ringen olika integritetskränkande brott har betydelse också för den skade-av
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kränk-för dennaersättning börvad månbedömningen iståndsrättsliga utges

ersättnings-för kande brottredogörelsenföljandedenning. I ansessom

vissalagstiftningentilli förarbetenauttalandendärföråtergesgrundande om

framför alltgällersammanhang.i Detintresse dettasärskiltharbrott som
beträffandebrottsbalkengjorts itid harpåändringar grovde senaresom

6 kap..sexualbrotten6 § och3 kap.misshandel

möjligen,inte, eller baranågra brottbehandlasföljande ävendetI som

tillupphovkanskadeståndslagen3 §l kap.omfattas engemen somav
Exempeli bestämmelsen.denliknande slagkränkning som avsessomav
stöld§ BrB,7 kap. 4egenmäktighet med barnbrottsådana är genomgrov

bedrägeribrott 9 kap. 1 § BrBvissa slagsBrB,8 kap. 4 §bostadsinbrott

16 8 § BrB.kap.folkgrupphetsoch mot

kostnadskonsekvenseruppfattning vilkasigbildakunnaFör enatt omen
få detbrott kan ärkränkning olika slagsersättning förtillrätt genom

Beträffande deomfattning brott har.vilken dessagivetvis väsentligt att veta

statistiska uppgifternågraredovisas därförviktigaste brottenpraktikeni om

BRÅ-rapportenUppgifterna har hämtatspolisanmälda brott.antalet ur

luiminalsta-CentralbyrånsStatistiska1990 ochBrottsutvecklingen61991

1991.årlagförda brott underochanmäldatistik över

5.3.2 Brott mot person

3 kap.liv och hälsabrottbrukar räknaskategorin brottTill motmot person
5 kap.ärekränkningsbrottfrid BrB,frihet och 4 kap.brottBrB, mot

Till dennafamilj kap. BrB.7och brott6 kap. BrBsexualbrottBrB, mot

besöksförbud.hänföras överträdelseocksåbrottskategori kan av

och hälsa 3 kap. BrBlivBrott mot

sikte påi 3 deför kap. BrB är motUtmärkande brotten att tar en-angrepp

sådanafara förintegritet ellerfysiska utgörskilda angrepp.enpersoners
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medfört den skadelidandes död, dvs. mord 3 kap.har 1 §,Brott som

dråp 3 kap. 2 §, barnadråp 3 kap. 3 och vållande till död 3§ annans

i mindrekap. §, detta sammanhang intresse. den avlidne blir7 år Förav

inte aktuellt med någon ersättning enligt l kap. 3 skadeståndslagen.det §

något anspråk på denna ersättning enligt inte förasOch kan gällande rätt

på den avlidnes arvingar innan ersättningen har fastställts.över

till förutsättningarkan anhöriga den avlidne under vissa haDäremot ett eget
anspråk på ersättning förutom för förlust underhåll, 5 kap. 2 §av se—

förskadeståndslagen personskada tillfogats dem i form chocksom av-
eller psykisk depression på dödsfallet. bevittnat dödsfalletgrund Om deav
eller i fall varit vid tillfället, fånärvarande torde de kunna ersättningvart
för personskadan enligt 5 kap. skadeståndslagen 1971 781 § se ochNJA s.

hovrätts dom den 13 1976 12DT 25. FråganSvea september de kannr om
få ersättning i fall då de vidäven drabbas personskada underrättelsenav en

dödsfallet har hittills ibesvarats nekande rättspraxis 1979se NJAom s.
620. i avsnitt 2.3Som har domstolen nyligen hänskjutitnämnts Högsta

fråga tilldenna avgörande i plenum.
i liknande situationerDet oklart också ersättning enligt 1 kap. 3är §om

skadeståndslagen kan utgå till anhöriga för kränkningden kan hanära som
tillfogats dem det brott till dödsfallet. Sådanhar lett ersättninggenom som
har Skåne och Blekinge i juli 1991,Hovrätten över dom den 5 DBav en
3166, tillerkänts modern till liten flicka mördats moderns sambo.en som av

överklagades inte tillDomen domstolen.Högsta

Till ofredande kan till ersättning enligtgrunda 1 kap. 3 § skade-rättsom

ståndslagen sådanaräknas bl.a. brott innebär på fysiskadensom angrepp

integriteten och leder till kroppsskada kränkning den personligautan att av

friheten i egentlig mening föreligger avsnitt 5.3. Tillse l. den brottskate-

försökgorien hör till mord eller dråp 1991 766 och övrigase NJA rätts-s.

fall i bil. 1 avsnitt 2.1. förhållandevis ovanliga. årDessa brott Underär

1991 polisanmäldes inte fullt 500 sådana brott.

Andra påexempel brott sådant ofredande i 1 kap.utgörsom som avses

3 skadeståndslagen§ enligt förarbetena till avsnittär bestämmelsen se
5.3.1 och enligt fast rättspraxis 1990 186 och domsto-se NJA Högstas.

lens dom den 15 april 1992, 218, övriga rättsfall i bil. avsnittDT 1samtnr

2.2 misshandel och misshandel 3 6 Under årkap. 5 och §§ BrB.grov
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1991 polisanmäldes 40 000 sådana markant ök-drygt brott. Detta utgör en

Ökningenning, 70 sedan år 1980. torde delvis kunna förklarasnära procent,

anmälningsbenägenhet, särskilt gäller kvinnomisshandel.ökad detnärav en

för misshandel eller misshandel dockAntalet dömts ärgrovpersoner som

år 1991 000.betydligt lägre, drygt 5

föreligger, någon tillfogar sjukdomMisshandel kroppsskada,om annan

Vidförsätter i vanmakt eller sådant tillstånd.eller eller honomsmärta annat

huruvida brottet särskilt beaktas, gämingenbedömande skallär grovt om

svårlivsfarlig eller gärningsmannen tillfogat kroppsskada eller all-var om

varlig sjukdom i övrigt visat särskild hänsynslöshet eller råhet.eller

föreskrevs bl.a.3 kap. 6 ursprungligen brottet skulleI § BrB grovtatt anses
visat synnerlig råhet. rekvisitgärningsmannen hänsynslöshet eller Dettaom

falli praxis restriktivt, följd mycket allvarligatolkades med ävenatt av
misshandel behandlades misshandel inte attsom som var anse som grov.

misshan-uppnå gränsdragning misshandel ochFör mellanatt en grov annan
del bättre svarade det allmänna rättsmedvetandet ändrades bestäm-motsom

råhetmelsen år 1988 så uttrycket synnerlig hänsynslöshet eller byttesatt
1986 198788särskild hänsynslöshet eller råhet lDs Juut mot prop.

16, 84.14, rskr.JuU
följandeförarbetena till ändringen anförde departementschefen seI prop.

19878814 5s.
gärningarVid sidan de fall då det har varit fråga livshotande synesav om

urskilja vissa typsituationer i vilka misshandel framstårkunna ut-man som
råhet eller hänsynslöshet, går vida vad känne-slag utöver ärav en som som
för våldshandlingar i Så inte sällan fallet,tecknande allmänhet. närär t.ex.

situation enligt vadflera tillsammans misshandlar somen annan person, en
tillförut uppmärksammats redan i förarbetena ärBrB. Detangettssom
gång,främst offrets läge, angrips flera på utgörhannärutsatta somav en

ofta särskiltmedför sigdet försvårande och brottetmomentet att tersom
uppkommit misshandeln.allvarligt, oberoende vilken skada har avav som

s.k. gatuvåldet.Situationer förekommer inte sällan inom detdetta slagav
misshandelntillkommer då ytterligare försvårandeIbland det momentet att

oprovocerad.är
råhet,framstår utslag särskildmisshandelEn etttyp som avannan av som

främst ungdomsvåldet, spar-och förekomma inom det s.k. ärtorde attsom
offretfortsätta misshandelnka på redan ligger, dvs.den trots attattsom

begås iiblandförmåga värja sig. Gämingar detta slag tordesaknar att av
haft klarprovokation gärningsmannenrädsla eller efter utan att upp-en
fall, i de fallfattning inte i första i sådanasituationen. handDet är utanav

försvarslösrimligtvis måste insett den drabbadedå gärningsmannen ha äratt
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ändå fortsätter misshandeln, denna framstår särskilt hänsyns-men som som
lös eller rå.

Vidare råder det inte någon tvekan våldshandlingar denatt motom som
fysiskt väsentligtär litet barn eller äldret.ex. ettsvagare en person—— -

ofta framstår verkligt kvalificerad misshandel, våldet inteäven varitsom om
livsfarligt eller skadorna så svåra misshandeln på enbart dessa grunderatt
kan Vid kvinnomisshandel i ocksåregelanses som grov. som avser en-
fysiskt består våldet ofta örfilar, knytnävsslag ochsvagare person av-
sparkar och inteär sällan förenat med hot. synligaDe skadorna kan vara
begränsade till blåmärken, svullnader, frakturer eller mindre tandskador.
Pågår misshandeln under längre tid eller den led i upprepadeutgör etten
och allvarliga framstårövergrepp, den ändå utslag särskild bruta-som av
litet. försvårandeDet vid denna misshandel ligger främstmomentet typ av
i påtagligaden integritetskränkningen liksom i det förhållandet våldetatt
ofta psykisktär nedbrytande till sin karaktär.

förarbetena tillI l kap. 3 § skadeståndslagen inte vållande tillnämns

kroppsskada eller sjukdom 3 kap. 8 § eller framkallandeBrB fara förav
3 kap. 9 § BrB exempel på brott kan grunda tillrättannan som som er-

sättning enligt bestämmelsen. Enligt Nordenson 1977, 129 dets. synes
dock inte uteslutet dessa brott i vissa fall bör räknas hit. i tvåOchatt

hovrättsavgöranden har de tillhöra denna kategori se bil. l rf. 84ansetts
Åroch 85. 1991 polisanmäldes 1 400 sådana brott.ca

frihet ochBrott frid 4 kap. BrBmot

fyra förstaDe paragrafema i 4 kap. BrB behandlar brott innebär kränk-som

ning handlings- och rörelsefriheten. enligt 6 3Redan kap. § i 1864 årsav

strafflag ansågs motsvarigheten till människorov 4 kap. l §, olaga fri-

hetsberövande kap. 2 försättande4 §, i nödläge 3 olaga4 kap. § och

tvång 4 kap. 4 § ersättningsgrundande. förarbetena till 3I 1 kap. §vara

skadeståndslagen dessa brott påexempel brott den personligamotanges som

friheten grundar till ersättningrätt enligt bestämmelsen avsnittsesom

5.3.1; jfr beträffande olaga tvång rättsfallen i bil. l avsnitt 3.1. Olaga

tvång innebär någon misshandel eller våldmed elleratt genom annars ge-
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underlåtatåla ellergärning tvingar göra,brottslighot attannanomnom

något.

Övriga Olaga hot kap.fridskränkningar. 4sikte påi 4 kap. BrBbrott tar

regelmässigtingår,sådant hotvid vilkaliksom brottstyperde5 §, anses

skadeståndslageni 3 §mening l kap.ofredande i deninnefatta som avses

består ihotavsnitt 3.2. Olagarättsfallen i bil. lavsnitt 5.3.1 och attse
påbrottslig gärningövrigt hotar medeller ilyfternågon mot annanvapen

fruktan förallvarlighotade framkallahos denär ägnatsätt att egenett som
År polisanmäldes1991egendom.till ellerför säkerheteller personannans

000 fall olaga hot.20drygt av

uteslutsblir rädd. Fråninte hotadedenstraffbarhet krävsFör att ansvar
inte kundehotetför den hotadeuppenbartsådana fall där detdock attvar

inte störaliksom fall då hotet ägnatallvarligt attmenat, varannarsvara
verkställdesför honom hotetlikgiltigtdärför detfridhans attt.ex. omvar

hotetkundesärskild olägenhetdärför han visste haneller avstyraatt utanatt
1987, 199.m.fl.,Beckman s.

Även till kap.i förarbetena 16 första styckethemfiidsbrott 4 kap. § anges

bestämmelsensofredande i deninnefattaskadeståndslagen regelmässigt3 §

Hemfridsbrott föreligger1987120.5.3.1; jfrmening avsnitt RHse om

sin bostad,hardärintränger eller kvarstannarnågon olovligen vareannan
År 000 hem-polisanmäldes 51991gård eller fartyg.sig hus,det är carum,

fridsbrott.

be-borplats därinte lokal ellerbostad endastMed personenannanavses
Även hotellrum,tillfällig bostad,tid.ständigt eller för längre ettt.ex. enen

Hemfridsbrott kanbostad.kanpå båt eller tält, utgörahytt ett en personsen
in-då olovligatidpunkt detvid deningen bor i lokalenföreligga även om

intelokalendockkrävskvarstannandet Detträngandet eller äger attrum.
egentliga bostaden ävenStraffskyddet förutom denövergiven. avseranses

gårdennödvändigtinteträdgård hör till bostaden. Det ärgård eller attsom
bostaden.tillområdet hörframgårträdgården inhägnad, deteller är attom

Även träd-gården ellerfinns inomekonomibyggnaderuthus och andra som
straffskyddet,omfattasomkring byggnadernagårdsplanengården liksom av

167195314byggnader SOUavsides belägna seintedäremot s.mer
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någon i fallOm obehörigen intränger eller kvar-än nämntsannat som nu
i kontor, fabrik, byggnad eller fartyg, på upplagsplats ellerstannar annan

på sådant föreliggerställe, olaga intrång kap. 6 § andra stycket.4annat
brott kan enligt förarbetenaDetta till 1 kap. 3 § skadeståndslagen under

vissa förhållanden ofredande i mening avsnittbestämmelsens seanses som
5.3.1.

rättsfallet 1990 315 framgårAv NJA inbrott i bostadslägenhetatts. annans

bedöms hemfridsbrott, gärningsmannen stölduppsåtsaknar och detsom om

väsentliga i gärningen kränkningen hemfriden.utgörs Imomentet av av

detta rättsfall uttalade vidare inbrottHögsta domstolen denatt som genom

sig in itränger bostadslägenhet typiskt får siggörasetten annans anses

skyldig till sådan kränkning hemfriden personliga integritetenoch denen av

hemfridsbrottet i regel bör bedömasatt grovt.som
Även bostadsinbrott i syfte stjäla i för sig hemfrids-ochutgörett att ett

brott. Enligt allmänna regler Sammanträffande brott bedöms gärning-om av

emellertid i detta fall enbart stöld enligt 8 kap. 4 § BrB seen som grov

detta inärmare brott avsnitt 5.3.3. mån ersättning enligt 1 kap.I vadom

3 § skadeståndslagen kan för den chock och bestörtning kanges som upp-

levas finnerden sin bostad skövlad efter inbrott osäkert.är Iettav som

Brottsskadenämndens praxis finns exempel på ersättning har lämnats föratt

kränkning i samband varitmed bostadsinbrott i fall då den skadelidande

hemma och konfronterats med tjuven eller fruktan för hållit sigdenneav

gömd. Nämnden har intedock sig ha i rättspraxis förstöd ersättaansett att

det obehag skadelidandeden hem och fin-kan uppleva han kommersom om

det varit inbrott i bostaden. Något domstolenavgörande Högstaattner av

beträffande fråga finnsdenna inte. har några tingsrätterDäremot ansett att

inbrottsstöld skett vid tidpunkt då någon inte varit inne-hemmasom en

fattade sådant ofredande medför ersättning enligt l kap. 3 skade-§ett som

ståndslagen bil. rf.se l 21 och 23.

ofredande kap. givetvis sådant ofredandeBrottet 4 7 § utgör som avses

i 3l kap. § skadeståndslagen 5.3.1 1987 746se avsnitt ochNJAsamt s.

rättsfallen i bil. avsnitt 3.4.1 straffrättslig mening innebär ofredandeI att



110 s0U 199284

stenkastning, oljudskottlossning,någon handgripligen eller medelstantastar

i praktikenövrigt ofredarbeteende i Eneller hänsynslöstannat van-annan.

telefonpåringningarlig form ofredande någon störär att annansgenomav

beteendet skalltrakasserar denne.eller Försätt attnattro annat anses

känn-vanlig värdering kan utgörahänsynslöst krävs det enligt sägasatt en

år 1991 polisan-m.fl., 1987, 207. Underbar fridskränkning Beckman s.

13 000 fall ofredande.mäldes ca av

skadeståndslagen harofredande i kap. 3 §möjligt uttrycket 1Det är att
Enligt förarbetenaenligtnågot vidsträcktare innebörd 4 kap. 7 § BrB.änen

ochsyftar nämligen på hemfridsbrotttill skadeståndslagen uttrycket annat
alltså inte enbart vadliknande obehag,brottsligt handlande beredersom

jfr196333 41;brottsbalken ofredande i kap. 7 § SOUbenämner 4 s.
19725 178 569.ochprop. s.

intrång förvartelehemlighet 8 §, ibrytande eller 4 kap.Brotten post-av

lagänd-efter9 olovlig avlyssning 9 §4 kap. § och 4 kap. nämns ena -
tordebrottring uttryckligen i 3 skadeståndslagen.år 1975 l kap. § Dessa-

på denna grundinnefatta ofredande och redanemellertid regelmässigt om-

fattas bestämmelsen avsnitt l.den seav

överträdelse besöksförbudav

i måläktenskapsbalken får domstolenEnligt § andra14 kap. 7 stycket ett

varandra till dessförbjuda besökaäktenskapssldllnad makarna attattom

skillnadsfrågan avgjorts.har

förbättrasyftar till1988688 besöksförbudEnligt lagen attsomom -
trakasserierförföljelse ochkvinnor försituationen för främst utsätts avsom

förmeddelasbesöksförbudmed kande tidigare sammanlevtmän ensom -
ellermedeller på kontaktbesöka sätt taatt annat personen annanperson

pådetfår meddelas,sådant förbudfölja efter denna Ettatt omperson.

vilken förbudetfinns risk för densärskilda omständighetergrund motattav
allvarligtförföljabegå eller sättkommer brottgälla annatatt mot,avses
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trakassera den förbudet skydda. Vid bedömningen så-attsom avser av om
dan risk föreligger skall särskilt beaktas förden vilken besöksförbudetom

gälla tidigare har begått brott den andra liv, hälsa,avses mot personens
frihet eller frid. Kan det besöksförbud inte tillräckligt,antas är fåratt ett

förbudet utvidgas till förbud uppehålla sig i närheten den andraatt av
bostad eller arbetsplats eller ställe där den brukarpersonens annat personen

vistas.

överträdelse besöksförbud enligt äktenskapsbalkenett eller lagenav om
besöksförbud belagdär med straff 24 ise § den lagen. sådanEn över-

trädelse kan också grunda tillrätt ersättning enligt 1 kap. 3 § skade-

ståndslagen i de fall då brottet innefattar ofredande se rättsfallen i bil. l

avsnitt 3.5.

Ärekränkning kap.5 BrB

Uttrycket ärekränkning i 1 kap. 3 § skadeståndslagen har betydelsesamma
i 5 kap. BrB. Samtliga ärekränkningsbrott alltsåär ersättningsgrun-som

dande se avsnitt 5.3. l.

Förtal 5 kap. 1 består§ i någon pekar brottslig elleratt ut annan som
klandervärd i sitt levnadssätt eller på sätt lämnar uppgift ägnadärannat som

utsätta denne för andrasatt missaktning. Vid bedömande huruvida brottet

förtalutgör 5 kap. 2 § skall särskilt beaktas, uppgiftengrovt om genom
sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller på sättannat

ägnad medföra allvarligatt skada.var

förtalFör eller förtalatt skall föreligga krävs handlingen riktar siggrovt att
viss I och för sigmot kan även yttranden formelltperson. t.ex.som avser

juridisk kår, invånarna i hus elleren utgöraettperson, en en annan grupp
sådant brott baraett yttrandena kan förstås så eller flera be-men attom en

stämda därigenom utpekas Beckman m.fl., 1987, 231.personer s.

Förolämpning 5 kap. 3 §, vilket brott är subsidiärt till förtal, består i att

någon smädar kränkande tillmälen eller beskyllningar ellerannan genom ge-
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sådanaförolämpningMedbeteende honom.skymfligt mot avsesannatnom
ägnadeangripne och ärden attsig direktriktarhandlingar mot somsom

skällsord seExempel äroch ansedd.aktadkänslasåra dennes att varaegen

rf. 39.374, i bil. l1989NJA s.
för desårandegärningen ärföreligger,4 §Förtal avliden 5 kap. omav

för-tiddenbeaktandefall, medidenefterlevande eller annat somavom
kani övrigt,omständigheternai livetavlidneflutit densedan samt ansesvar

1966rättsfallet NJAavlidne. Itillkomma denbörden fridkränka s.som
fall hade rättsådantiefterlevandefast dedomstolen ett565 slog Högsta att

kap.1strafflagen,6 3 §ersättning enligt kap. motsvarartill numerasom

skadeståndslagen.3 §

Ärekränkning tillden rättbl.a.föreslogs197288 attSOUbetänkandetI
skulle bort-avlidnetill denefterlevandesålunda tillkommerersättning som

till-fickintressenbefogadeefterlevandesdefalla, eftersom varaanses
på grundstraffdomerhållaräcldigt tillgodosedda rätten att avengenom

inte.dockgenomfördesFörslaget82.förtalet bet.se s.

kap.sexualbrott 6 BrB

off-kränkningallvarligde utgörför sexualbrotten ärUtmärkande att aven

sexualbrottFlertaletintegritet.personligaochkroppsliga sexuellarets

seskadeståndslagen3 §enligt l kap.ersättningockså tillgrundar rätt

vissrådakandetavsnitt 5. Atti bil. lrättsfallen5.3.1 ochavsnitt

följande.i detnågra brott berörsbeträffandeosäkerhet

högtmedbrottskategoriförhållandevis liten ettSexualbrotten är menen
År 0,5dvs.500 sådana brott, procentpolisanmäldes 51991mörktal.s.k. ca

avsåg inteanmälningarnabrottsbalksbrott. Avanmäldaantaletdet totalaav
våldtäktoch400 våldtäkt samtlsexuellt ofredande,2 800fullt grovca
har ökatAnmälningamautnyttjande. sta-sexuellttvång och200 sexuellt1

främstdetårtiondetdetUnder slutetl970-talet.mittendigt sedan varavav
för ök-stodblottninginklusiveofredandesexuelltanmälningar somav
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ningen, medan fråndet och med år 1984 har varit de sexualbrottengrövre

ökat Framför allt har polisanmälningarantalet sexualbrottmest.som motav
barn ökat markant; alla anmälda sexualbrott gäller 30än procentav mer
brott barn under 15 är. Antalet har dömts för sexualbrottmot personer som

betydligtär lägre antalet polisanmälningar.än Under år 1991 dömdes 400

för sådana brott, i det 150 för våldtäktnärmaste ochpersoner varav grov
våldtäkt.

År 1984 genomfördes omfattande ändringar straffbestämmelsemaav om
sexualbrott SOU 198261, 198384l05, 25, rskr. 332. SkälenJuUprop.

till ändringarna bl.a. de tidigare bestämmelserna ansågs prägladeattvar av
äldre tids moralföreställning i sexuella frågor och bestämmelsemasatten

utformning till del grundades på diskriminerande kvinnosyn. Ytter-en en
ligare skäl för ändringarna intresset till denett modernaatt tavar vara
sociologiska och kriminologiska forskningen på området bl.a. be-harsom
lyst omfattningen och skadeverkningarna vissa sexualbrott, främst våld-av
täkt och koppleri sexuella barnövergrepp 198384 105sesamt mot prop.

15.s.
År sexualbrotten1992 gjordes några andra ändringar beträffande vissa av

Ds 19896, 19919235,Ju JuU7, rskr. 159, 1992147.SFS Detprop.

huvudsakliga syftet med ändringarna trädde i kraft helt nyligen, densom-
juli1 1992 stärka skyddet för barn ochatt ungdomar blimot attvar-

utnyttjade i sexuella sammanhang ytterligare markera det allvarligasamt att

i sexuella övergrepp barn.mot

Våldtäkt 6 kap. 1 § består i någon tvingar till samlag elleratt annan
därmed jämförligt sexuellt våld eller hot inne-umgänge genom genom som
bär eller för den hotade framstår trängande fara. Lika med våldsom anses

försätta någon i vanmakt eller sådantatt tillstånd. Enligt paragrafensannat

andra stycke skall lindrigare straffskala tillämpas, brottet hänsynmeden om
till våldets eller hotets och omständigheterna i övrigt ärart att anse som
mindre allvarligt angående gränsdragningen mellan brotten i första och

andra styckena NJA 1986 122 och 414 1988 40.samtse s. s. s.
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Är tredje styckeparagrafensenligtrubriceras detbrottet grovsomgrovt,

beaktas,särskiltskallbrottetbedömande ärvåldtäkt. Vid grovt omomav
tillfogat all-gämingenbegåttharlivsfarligt eller denvåldet somomvar

tillvägagångssättettillmed hänsynsjukdom eller,allvarligvarlig ellerskada

råhet.hänsynslöshet ellersärskildvisatlåga ålder elleroffretseller annars,

våld-bestämmelsetidigarereformeringårsvid 1984nyhetEn att omenvar
föri ochgärningrubriceradesvåldförandeupphävdes. Somförande somen

till kvinnanshänsynmedför våldtäktrekvisituppfyllde lagenssig sommen
våldtäkt.mindre änövrigt ansågseller itillförhållande grovvaramannen

under-kvinnanbetydelsekundeomständigheterAndra attvarvara avsom
ellerföranlettmöjligt eller honvaritdettatillkalla hjälplåtit när attatt

sexuelltbedömdesrättspraxissida. Ifrån etttillåtit närmanden mannens
gämingstillfálletvidvåldförande,allmänheti parternaövergrepp omsom

varandra.tillrelationsexuellstadigvarandehafttidigare hadehade eller en
följt medkvinnansåsomomständigheterockså andraMen att somen man,

ellerliftathonellerbostadmed, till hansvarit ytligt bekantendast atthon
mildarebedömdesinte sällan brottetmedförderaggarbilföljt med atten

198384allvarligt slag semycketvaritvåldet och hotetäven prop.avom
20.105 s.

anförde departements-våldförandetill slopa brottetmotiveringSom att
21198384105chefen följande se s.prop.

riskerarinriktningsådan attfår inte haLagstiftningen att numan somen
kommersjälvafokuseras övergreppeti stället föruppmärksamheten att

Utgångspunktenhar uppträtt.inriktas på kvinnandel hurtill betydandeatt
sinbestämma översituation hari varje rättkvinnanmåste att egenattvara
sexuelltellersamlaginte haönskan annatsexualitet, och hennes attatt

sigtilltvingauppsåtligenrespekteras.ovillkorligen skall Attumgänge sam-
hotvåld ellermedjämförligt sexuellt umgängelag eller därmed somgenom

synnerligendärförfaraträngande utgörframstårinnebär eller enensom
detjagmåsteochpersonliga integritetenkränkning den sersomavgrov

derelationer ochoberoendevåldtäkt heltbedömas parternas om-avsom
övergreppet.föregåttständigheter harsom

gradenochtilli första hand hänsynstraffmätningen skallVid artentas av

gradenochgärningsmannen har använtvåld hotdet eller samt arten avsom
i andragivetvis liksomgällerkränkningen. Härutöverden sexuella samman-

denhelhetsbildiutgångspunktmedstraffmätningen måste skehang avatt en

198384falletenskilda prop.bedömning i dettillsituation föreliggersom

51.105 23 ochs.
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Vid denna helhetsbedömning kunde enligt departementschefen inteman
bortse från de omständigheter hade föregått eller anknötangreppetsom som
till personliga relationerparternas se 1983842105 23. Denprop. s.
omständigheten helhetsbedömning måsteatt innebargöras enligt hansen
mening dock inte i förundersökningenatt och fick dra inman processen
förhållanden saknar rättslig relevans. fortsatteHan se 198384som prop.
105 24s.

Hit hör uppgifter hur kvinnans levnadssätt har varit. Viktigt vidareom är
den omständighetenatt kvinna exempelvis har följtatt med i hansen en man

bil eller till hans bostad eller medgett vissa närmanden från hans sida inte
hon därmed skulle i någon meningses medvållandesom tillom in-vara ett

träffat övergrepp. Sådana omständigheter får således inte påverka hennes
rättsskydd. Skulle saken på det riskerarsättet, förundersökningenman se
och brottmålsprocessen såväl den rättsliga bedömningen snedvridas.attsom
Över huvud bör den omständighetentaget övergrepp har föregåttsatt ett av

mellan kontrahenterna inte leda till mildaresamvaro bedömning.en
Angående frågan i vad mån kvinnans förhållande till och liknandemannen

omständigheter bör tillmätas betydelse vid straffrubriceringen och straff-
mätningen i våldtäktsmålett uttalade riksdagen emellertid i viss månen

mening departementschefenän se 19838425annan JuU 17 fs.
Vad här skall stå i för den rättsliga bedömningencentrumsom är, som

departementschefen framhåller, gämingsmannens handling och vad för-som
anlett honom utföra den. Avsiktenatt med förslaget i propositionen är att

bedömning våldets och hotets alltid skallen det grundläggande.artav vara
Och naturligtvis måste gärning där våldet eller hotet varit allvarligen av
karaktär regelmässigt falla under den strängare straffskalan oavsett om-
ständigheterna i övrigt. Helhetsbedömningen innebär emellertid sådanaatt
faktorer förhållandet mellan offret och gärningsmannen liksomsom vad som
föregått övergreppet vid sidan andra omständigheter inte kan frånkännasav
betydelse. Mot denna bakgrund utskottet departementschefensattanser ut-
talande den omständighetenatt övergrepp har föregåttsatt ett av samvaro
mellan kontrahenterna över huvud inte bör leda till mildare be-taget en
dömning, uttalandeett torde ha avseende på frågan huruvida brottetsom
skall hänföras till den lindrigare straffskalan, någotär onyanserat.

Utskottet vill här samtidigt peka på omständigheter det nämndaatt av nyss
slaget beroende på förhållandena också kan göra bedömningen strängare.
Exempelvis kan i fall där varitett bekanta med varandra gärnings-parterna

ha svikit förtroende, någotmannen ett bör påverka brottets svårhets-som
igrad höjande riktning. förhållandetDet här såsom eljestatt man - -måste göra helhetsbedömning innebär naturligtvis inte ien detatt man

rättsliga förfarandet får dra omständigheter saknar rättslig relevans.som
Som departementschefen säger gäller generellt allmänna uppgifteratt om

kvinnanst.ex. vandel och levnadssätt saknar betydelse för den rättsliga be-
dömningen.
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hänsynslöshetsärskildochtillvägagångssättettillmed hänsynUttrycken

tyd-förändringar1992 års attinfördestredje styckeparagrafensi genom
vid be-beaktasskallomständighetersådanamarkeratidigareligare än att

tillanknytningmedför närmareDettabrottet ärdömningen grovt. enomav
alltsågår dettillämpningen attVidmisshandel.bestämmelsen om grov

förarbetsut-dessabrott setill dettaförarbetenaledningvinna viss omav
departementschefenuttaladehärtillanslutning5.3.2.avsnitt Italanden

52198384105ocksåjfr14;19919235följande s.se prop.s.prop.

uppfattaanledningofta finnasexempelvis att upp-detSålunda torde
eller hotvålddetoberoendelångdragna an-eller övergrepp, somrepade av

hänsynslös-sådanutslagmåstedeså brutalavänts, att av envaraansessom
våldtäktsbrottenkännetecknarvadgår klart utöverråhethet och somsom

begåtthardå densituationerandravissagälleri allmänhet. Detsamma som
offret ärnärhänsynslöst sätt,särskiltpå t.ex.gått tillgärningen väga ett

hörHitläge.särskiltsig ibefinner utsattfalliinvalid eller ettannat
uppfattamåsteoffretdärgruppvåldtäkter,s.k.också dennaturligtvis typ av
hjälplös-totalmedförenadochskrämmandeutomordentligtsituationen som

integritetskränkning, ävenallvarligsådant övergrepp ärhet. ytterstEtt en
direktinslagmisshandel ellerallvarligareförekommit någonintedet avom

sig innebär.iövergreppetbehandling detförnedrande utöver som

itilllåga ålderoffretsuttrycketocksåändringar lades1992 årsGenom

skyddsärskildadetuttryck förtredje stycke för somparagrafens att ge

sexuella övergrepp.bör hamindre barn mot

fallandra ännågon, isituationer där6 2 §tvång kap.Sexuellt avser
gränsdragningenangåendeförmås till sexuellt umgängevåldtäkt,genom

enligtskall1991120. Brottetsexuellt tvång RHochmellan våldtäkt se
dentvång,sexuelltstycke bedömasandra somparagrafens omgrovtsom

äreller brottet atthänsynslöshetsärskildvisatgärningenbegått annarshar

gIOVt.somanse

frågavaritdet harförarbetenaenligttvångsexuellt är attpåExempel grovt
hän-ellerförnedrandeföroffretgärningsmän,flera annanutsattsattom

förövatseller övergreppetsamband medbehandling i övergreppet attsynslös
för-kroppsskada ärellersjukdomallvarligaregrundnågonmot avsom
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svarslös. Av betydelse kan också offret tillfogats skador vid över-vara om
Har övergreppet riktats barn börgreppet. det leda till brottetmot ett att

bedöms liksom gärningsmannen har utnyttjatgrovt, tvångssitua-som om en
tion under lång tid eller vid upprepade tillfällen se 19919235annars prop.

23.s.

Sexuellt utnyttjande 6 kap. 3 innebär§ någon förmår till sexuelltatt annan
umgänge allvarligt missbruka hans eller hennes beroendeatt ställninggenom

eller någon har sexuellt umgänge medatt otillbörligtatt ut-annan genom
nyttja denne befinner sig i vanmakt eller hjälplöstatt tillstånd ellerannat

lider psykisk störning. Brottet skall enligt paragrafens andra styckeav en

bedömas sexuellt utnyttjande, den har begått gärningengrovtsom om som
visat särskild hänsynslöshet eller brottet är att grovt.annars anse som

Bestämmelsen sexuellt utnyttjande har funktion fylla framför alltattom en
det gäller missbruknär ungdomars beroendeställning. Arten beroende-av av

förhållandet och i förekommande fall åldersskillnaden mellan den ochunge
gärningsmannen omständigheterär enligt förarbetena skall särskilt be-som
aktas vid avgörandet brottet skall Bestämmelsen kangrovt.av om anses som
emellertid få betydelse i falläven då båda är då någonparter t.ex.vuxna,

står i vårdnadsförhållande eller liknande till uppnått myndigsom en vuxen
ålder fortfarande befinner sig i stark beroendeställning semen en prop.
1983842105 26.s.

Andra situationer omfattas bestämmelsen sexuellt utnyttjandesom av om
utnyttjandeär befinner sig i hjälplöst tillstånd. Sin störstaav en person som

praktiska betydelse i sådana situationer har bestämmelsen då någon på grund
kraftig berusning eller narkotikapåverkan inte har förmåga uppfattaav att
han eller hon föratt utsätts sexuella närmanden. Bestämmelsen ocksåär

tillämplig vid sexuella övergrepp sovande ellermot personer en person som
på grund sjukdom eller kroppsskada inte bjudakan motstånd eller inteav
förmår uppfatta gämingens innebörd. Slutligen sexuellt umgänge medavses
psykiskt sjuka och psykiskt utvecklingsstörda se 198384 105 26.prop. s.

straffansvarFör krävs inte i dessa situationer den begått gärningenatt som
har övervunnit motstånd från den andres sida ellerett det är gär-attens
ningsmannen har tagit initiativ till det sexuella umgänget sesom prop.
19919235 20.s.

Sexuellt utnyttjande underårig 6 kap. 4 § motsvarade före 1984 årsav

ändringar brotten otukt med barn och otukt med ungdom. Enligt förarbetena

till 1 3kap. § skadeståndslagen kan dessa brott inte räknas till brott denmot
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avsnittofredande seinnebäraundantagsvisendastochfrihetenpersonliga

emellertiduttaladerf. 74319 bil. l1986rättsfallet NJA5.3.1. I s.
sådant ofre-innefattamåsteallmänhetibrottendomstolenHögsta att anses

ocksåfinnsrättspraxisskadeståndslagen. I3i l kap. §dande avsessom
vidhar dömtsbestämmelsenersättning enligt den utpåexempelflera att

avsnitt 5.4.bil. lunderårig seutnyttjandesexuelltbrottet av
ovill-innefattarunderårigutnyttjande ettsexuelltBestämmelsen avom

ungdomellermed barnsexuellt umgängehanågonförbud förkorligt att

förellerfostranunder hansståravkomling ellerhans18 år ärunder som
beslut.myndighetspå grundhartillsyn hanvård eller att avsvaravars

sexuellatill densamtycktunderårigedeninträder ävenStraffansvar om
stycke bedömasparagrafens andraenligtskallförbindelsen. Brottet som

gärningen hand-begåttunderårig, denutnyttjandesexuellt somomgrovt av
på grund denneseller brottetunderårigedenhänsynslöstsärskiltlat mot av

eller ärålder grovt.låga att somanseannars

l-36 §§i kap.sexuella övergreppbestämmelsernaallmänna avserDe om
sexuelltbestämmelsen utnytt-underåriga. Genomockså övergrepp mot om

skyddväsentligt utökatfåttungdomarochunderårig har barn ettjande av
förarbetenaför. Iintede ärsexualhandlingarförutsättas mognaattmot som

bli indragenunderårig kansärskiltframhållslagändringar1984 årstill att en
ellerfysisktdirektfrågadetförhållande är ettsexuellti attutan omett

ellerövertalningsig annat ut-kan detstället rörapsykiskt tvång. I om
förhållandeintar ifaktiska överlägenyttjande det personen vuxensomav

198384l05 27underårige setill den s.prop.

i lagtextenålder inlågaunderårigesändringar fördes den1992 årsGenom

brottet ärbedömningenvid attomständighet beakta anseatt omavsom en
markeravåldtäktvidAvsikten sättatt grovgrovt. somsammavarsom

vidbetydelseomständigheter ärdelåg ålder bör avsomatt en avvara
anledning be-normaltfinns detEnligt förarbetena attbedömning.denna se

det årlitet barn änoffret ärpå brottetallvarligaretydligt ett enomom
litettillmed hänsynbl.a.l8-årsgränsen, att ettsigbefinner näraperson som
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barn befinner sig i särskilt position ioch allmänhetutsatt påen heltett
sätt är ståndannat värja sig seatt 19919235ur 15.prop. s.

Sexuellt med barnumgänge 6 kap. 5 § består i någon, i fallatt änannat
i de tidigare paragrafema, har sexuelltsom avses umgänge med bam under

15 år. Straffansvar inträder även förbindelsen är helt frivillig frånom
barnets sida och något beroendeförhållandeoavsett föreligger eller inte.om

Brotten sexuellt med avkomlingumgänge 6 kap. 6 § första stycket och
sexuellt med syskonumgänge 6 kap. 6 § andra stycket sikte påtar att
någon, i fall än i de tidigareannat paragrafema, har samlagsom avses med

barn eller dess avkomlingeget respektive med sitt helsyskon. Dessa brott

motsvarade före 1984 års ändringar brotten otukt med avkomling respektive
otukt med syskon. förarbetenaI till l kap. 3 § skadeståndslagen uttalas att
brotten, lika litet brotten otukt med barn eller otukt medsom ungdom,
kunde räknas till brott den personliga frihetenmot och endast undantagsvis
innebära ofredande se avsnitt 5.3. l. Något domstolsavgörande där ersätt-
ning enligt l kap. 3 § skadeståndslagen har dömts i sådant fall finnsut ett
veterligen inte. Däremot har Brottsskadenämnden i några fall lämnat ersätt-
ning vid brotten otukt med avkomling respektive sexuellt umgänge med av-
komling och otukt med syskon se bl.a. beslut 1989-04-19, 76488,Dnr
beslut 1991-06-26, Dnr 79391, och beslut 1991-09-18, Dnr 110791.

I betänkandet SOU 198261 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp före-
slog sexualbrottskommittén de beteenden iatt de nuvarande be-som avses
stämmelserna i 6 kap. 6 § skulle avkriminaliseras. Kommitténs motivering

de övriga bestämmelsernaatt i BrB tillräckligtvar skydd för straffvärdager
sexuella förbindelser inom familjen. Frivilliga förbindelsersexuella mellan

borde därför enligt kommittén intevuxna bestraffaspersoner även om par-
är nära släkt.terna Förslaget imötte huvudsak mycket negativtett mot-

tagande remissinstansema. De framfördesav argument kommitténsmotsom
förslag förutom sociala och etiska värderingar,var, barn även sedanatt ett
det har fyllt 18 år ofta står i starkt beroendeförhållande till sina föräldrar.
Bl.a. med hänsyn härtill ansåg departementschefen den nuvarande krirni-att
naliseringen skulle behållas se 198384105 33prop. s.
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istyckeförstaparagrafens attenligtbestår7 §6 kap.ofredandeSexuellt
sexuelltfrågadet ärårfemtonunder attbarn utan omsexuellt berörnågon

medhandlingnågonmedverka iellerföretaförmår barneteller attumgänge

innebörd.sexuell

modell förutnyttjasbarnfalletdetbl.a. ettatt somBestämmelsen avser
sprids; harbildenavsikten är attbildpomograñsk attframställning utanav

bampomograñbrottställetiföreliggeruppsåt en-sådantgärningsmannen ett
5.3.5.avsnittse10 § BrB16 kap.ligt a

sedlighets-andraochblottandestraffbeläggsstycketandraparagrafensI

handlingar.sårande

sedlighets-frågansexualbrottskommitténväckteändringar omårs1984Vid
straffbe-behövderiktades varahandlingar mot personersårande vuxnasom

kriminaliseringenupphävaförskälofredande. Som attsexuelltlagda som
bestraffasregel kanaktuellt slaghandlingaranfördesdel somi denna att av

kap.ofredande 4eller16 BrB§16 kap.beteendeförargelseväckandesom
fram-kvinnoorganisationer,olikafrämstremissinstanser,MångaBrB.§7

och ägnatobehagligt ärsynnerligenofta upplevsblottandedockhöll somatt
Medför det.blirkvinnorockså utsattabarnbarainteskrämma utan somatt

saknadesskältillräckligadepartementschefenansåg atthärtillbl.a.hänsyn
105198384del sei dennakriminaliseringennuvarande prop.ändra denatt

35s.

otillbörligt sättpåellerfrämjarnågon ettbestår i8 §6 kap. attKoppleri

förbindelsersexuella mottillfälligahar er-utnyttjarekonomiskt att annan
9 §6 kap.koppleriutgörbrottetbedömande grovtVidsättning. omav

Enligthänsynslöst.skettharutnyttjandetbl.a.beaktassärskiltskall om
denutanförfallakoppleritordeskadeståndslagen3 §1 kap.tillförarbetena

gällerVad5.3.1.avsnitttillämpningsområde se omsombestämmelsens
1984till förstkombestämmelsenfråga; genomkoppleri öppenärgrovt en

vid dessaersättning lämnatsfall därNågot6 kap. BrB.ändringarårs av
praxis.Brottsskadenämndensiellerdomstolspraxisivarkenfinnsbrottslags
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någon utlovabestår iungdom 6 10Förförelse kap. § attatt genomav
tillfälligt sexuelltskaffa sigförsökerersättning skaffar ellereller ge

3till l kap. §år. förarbetenaunder Imed ärumgänge artonannan som

undantagsvis betraktasbör kunnaendastskadeståndslagen detta brottsägs att

5.3.1. Exempel sak-mening avsnittbestämmelsens seofredande i densom
sådant fall.iersättning enligt bestämmelsenockså på ettgettsattnas

kap.familj 7 BrBBrott mot

egenmäktighet med barni kap. det barabrott regleras 7 BrB ärdeAv som

obe-sammanhang. brottintresse i detta Detta§ har7 kap. 4 avsersom

vården barn.i missbruk vårdnaden eller Där-ingrepp ellerhöriga avav om

självt innebärinte sådana handlingar barnetomfattar brottet motemot som

tvångstillstånd elleri övrigt försätts ifriheten ellerberövasbarnetatt

frihetsbrotti bestämmelsernasådana gärningar blir ställetnödläge. För om

195314 262.tillämpliga SOU s.

till egenmäktighetstrafflag behandlades motsvarigheten brottet1864 årsI
Också i förslag till brottsbalkfrihetsbrott. detmed barn ett re-somsom

brottet frihetsbrott ochmitterades till lagrådet betraktades ett togs uppsom
förklaradeskarakteristiska för gärningenbrott, detbland dessa trots att vara

vilja skildes från vårdnadenrättmätige vårdnadshavare sinbarnets motatt
flyttades dock bestäm-196210 105. På lagrådets inrådanBse s.prop.

familj.till brottegenmäktighet 7 kap.melsen med barn motomom

frihetsbrottenegenmäktighet med barn ochgränsdragningen mellanVid

motiv tillmätasgämingsmannensenligt förarbetena till bestämmelsenskall

dåfallhänförs sålunda inte baraTill frihetsberövandebetydelse. barnav

ellersig det bortförssjälvtbarnet har nått viss mognad och motsätter att

för på för desssin miljökvarhålls också fall då barnet att ettutan tas ur

i hus ellereller undangömtvård onaturligt kvarhållas avlägsensätt orten

419liknande 196210se Bprop. s.
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År 1983 infördes särskild bestämmelse fall egenmäktigheten om grova av
med barn kap.7 4 § tredje stycket. Denna bestämmelse framför allttar

sikte på det slag egenmäktighet med barn består i förälderattav som en
obehörigen sigmed sitt barn till land i avsikt där ochtar ett annat att stanna

Ävenhålla barnet frånundan dess vårdnadshavare. barnet i det lan-om nya
det inte hålls undangömt för vårddess onaturligt det givetsätt ärett att

barnet kan allvarlig skada hastigt ryckas från sin invanda miljöta attav upp
tvingasoch ileva det främmande landet någonsindetatt utan att veta om

får träffa sin andra förälder. de fall barnet inteI hålls kvar i sådana former

gämingen bedöms olaga frihetsberövande kan den enligt förarbetenaatt som

fallutgöra egenmäktighet med barn 1982832165seett grovt av prop. s.
22 och 39.

Även i fallandra då barnetän obehörigen förs landet kan brottetut ur
egenmäktighet med barn Förarbetena innehåller iatt grovt.vara anse som

denna del följande uttalande se 198283l65 39prop. s.

Stor hänsyn bör till vilken inverkan bortförandet eller kvarhållandet hafttas
och har på barnet. Av särskild betydelse vilka relationerär barnet tillhar
sin vårdnadshavare eller vårdare och den har begått egenmäktigheten.som
Även gämingsmannens lämplighet hand fårbarnet in ivägas be-att ta om
dömningen. Beaktas bör också hur gärningsmannen har gått till väga när

Ävenegenmäktigheten sin början. andra omständigheter kan ha betydel-tog
i det enskilda fallet det gällernär brottetavgöra äratt attse om anse som

grovt.

5.3.3 Förmögenhetsbrott

förmögenhetsbrottenTill räknas tillgreppsbrott 8 kap. BrB, bedrägeribrott

9 kap. BrB, förskingringsbrott 10 kap. BrB, borgenärsbrott 11 kap.

BrB och skadegörelsebrott 12 kap. BrB.

Förmögenhetsbrott inte i sig till ersättning enligtgrunda 1 kap.rättanses

3 § skadeståndslagen. Sådan ersättning kan dock lämnas, brottet samti-om

digt innefattar brott i den bestämmelsen. Så kan iblandett som anges vara
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Ävenfallet. i fallandra kan förmögenhetsbrott ibland upphov tillge en

kränkning liknande slag i kap. 3 skadeståndsla-den l §av som som avses

Borgenärsbrotten intresse i dettatorde dock sakna sammanhang.gen.

Tillgreppsbrott 8 kap. BrB

Stöld 8 kap. l § innebär någon olovligen tillhörvad medatt tar som annan

uppsåt tillägna sig tillgreppetdet, innebär skada. Vid bedömandeatt om

huruvida brottet stöld 8 kap. skall särskiltutgör 4 § beaktas bl.a.grov om

tillgreppet skett efter intrång i gärningenbostad eller på varitsättannatom

särskilt farlig eller hänsynslös art.av

till år 1975 inbrott i lagtexten omständighetFram kundeangavs vara en som
medföra stöldbrott bedömdes lagändringGenom nämn-att ett grovt.som en
da år mönstrades detta rekvisit kvalifikationsgrund för stöld ochut som grov

föreskriftmed tillhänsyn skulle gärningen varitersattes att tasen om om
särskilt hänsynslös Avsikten vid bedömningenart. attav var man av om en

stöld brott fastautgör skulle vikt vid grad integritetskränk-dengrovt stor av
ning brottet inneburit. Inbrottsstölder bedömdes nämligen dessförinnansom
inte slentrianmässigtsällan begåttsäven de i mindre integri-som grova, om
tetskänsliga personliga integritetenDen och tryggheten stör-utrymmen. mot
ningar vad räknas till hemfriden hade kommit i förgrunden.alltmerav som

naturligtansågs tonvikten därförDet i mindre mån på tillväga-ladesatt
gångsättet sådant på det obehag lidandeän och hänsynslöst till-ettsom
vägagångsätt vid stölden medförde se 19757642 54prop. s.

Under riksdagsbehandlingen avvisades förslag inbrott i någonsett attom
hem regelmässigt skulle bedömas stöld. Avsikten lagändring-medsom grov

enligt riksdagen åstadkomma påtagligt differentierad be-atten var en mera
dömning. därförDet nödvändigt skilja mellan fall då männi-attvar noga

integritetskors och känsla verkligentrygghet och säkerhet kränktes ellerav
hotades på allvarligt vid inbrott i intehem där detsättett t.ex. ettsom-
kunde uteslutas någon sig tillstädesuppehöll eller kunde komma ochatt -
fall där gärningsmannen i tillgreppet gjorde sig skyldig tillsamband med
olovligt intrång i visserligen för bostadsändamålanvändsett utrymme som

där ändåhan utgått från skadliga effekterna handlingssättde hansattmen av
endast kunde bli ekonomisk jämförelsevis situa-och begränsad Inatur.av
tioner det förstnämnda slaget kunde det ofta bli aktuellt rubriceraattav
brottet medan bli fallet i situationerdetta sällan kunde detgrovt,som av
sistnämnda slaget. varje enskilt fall borde på all-I avgörandet grundas en
sidig bedömning samtliga föreliggande omständigheter reservationenseav
iJuU 19757616 ll l97576l1l.rskr.samts.
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År i bostad. för-1988 lagtexten med rekvisitet intrång Ikompletterades
bostadsinbrott ofta djupt kränkandetill ändringen framhållsarbetena äratt

frånsådant brott, bortsettför drabbas demde samt att ettpersoner som av
innebärekonomiska förlusterna, den bestulnesde motrent ett per-angrepp

inte-allvarlig kränkning dennessonliga sfär ofta uppfattasoch avsom en
återkommer198788l4 Vidare uttalas dengritet 7.se att somprop. s.

finner sitt skövlatefter arbetstidens eller efter och hemslut semestert.ex.
omständigheten inbrottet förövats under hanssäkerligen inte den attattanser

198788 14 9. hel-i mildrande riktning Enbortavaro bör peka se s.prop.
omständighetermåste Vid sidan andra börhetsbedömning dock göras. av

i formvid den grad integritetskränkning,vikt fästas ettt.ex.stor avav
l9878816inneburit 7.bostadsinbrott, brottet se JuU s.som

vidi 8 betydelse hem-bostad har kap. 4 § BrB snävare änBegreppet en
första permanentbostäder och fritidshus.fridsbrott. Härmed i hand Iavses

för exempelvis finner sitt fritids-förarbetena kränkningen densägs att som
semestervistelse ofta lika svårinför helg torde kännashus plundrat elleren

såsomTillgrepp i tillfälliga bostäder,vid tillgrepp i permanentbostaden.som
utanför be-båtar eller husvagnar, faller däremot normalthotellrum, tält,

19878814 9.tillämpningsområdestämmelsens se s.prop.

År och22 000 inbrott i villa eller lägenhet1991 polisanmäldes drygt ca

1991fritidshus. Omkring 500 dömdes under år12 000 inbrott i l personer

för stöld.grov

i vadi avsnitt för närvarande osäkerhetSom 5.3.2 råder detnämnts om

kränk-mån ersättning enligt 3 skadeståndslagen kan lämnas för denl kap. §

hemfriden bostadsinbrott ofta innebär.ning ettsomav

ochsådan ersättning enligt fast praxis i BrottsskadenämndenkanDäremot

förAnsvarsförsäkringens till den s.k.personskadenämnd lämnas utsattssom

stöldväskryckning, ofta torde bedömas ochbrottett grov somsom som

2 000 sådanaförekommer viss frekvens; 1991 polisanmäldesmed år ca

innefatta ersättningsbe-har nämnderbrott. Detta brott dessa ettansettsav

rättigat i domstolspraxis finns dockofredande. Något exempel detta

tillveterligen inte. i fall cykel med hänsynhar stöldDäremot ett av en

innefatta ofredande dettaomständigheterna vid tillgreppet bedömts ett av

slag 198952, i bil. rf. 24.se RH l

Även innefattar enligt förar-rån 8 rån 8 6 §kap. 5 § och kap.grovt

regelmässigt ofredande och grundartill 3 skadeståndslagenbetena l kap. §
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avsnitt 5.3.1 ochbestämmelsen seersättning enligt dentilldärmed rätt

Rån198641. ärrättsfallet RFS Ai avsnitt 6.4; ocksårättsfallen bil. 1 se
hoteller medelstvåld påmedelstform stöld sker sompersonen av som

bedömandefara. Vidträngandeframstårinnebär eller för den hotade som

livsfarligt ellervåldetsärskilt beaktasskallhuruvida brottet är grovt om var

ellerallvarlig sjukdomsvår kroppsskada ellergärningsmannen tillfogatom
utnyttjathänsynslöstsynnerlig råhet eller sätti övrigt visathan ettom

tidpåställning. Rånbrotten harskyddslösa ellerden rånades utsatta senare
År ök-6 000 rånbrott,omkring1991 polisanmäldeskraftigt.ökat mycket en

tillhänförasökningen kanår 1988.43 sedan Den störstaning med procent
År rånför5001991 dömdes drygttaxirånen.bank-, butiks- och personer

rån.eller grovt

9 kap.Bedrägeribrott BrB

enligt 3 §ersättning 1 kap.inte till9 grundaBedrägeri kap. 1 § rättanses
medelstbedrägeri straffas den198559.skadeståndslagen RFS Förse som

vin-innebärunderlåtenhetnågon till handling ellerförmårvilseledande som

bestårstraffbaraför vilseledde.och skada den Detning för gärningsmannen

endasti vilseledandetförmögenhetsöverföringen, själva utgöralltså i som

intesådantförmögenhetsöverföring. Vilseledande ärför dennamedlet som

i undantags-därigenom skadas;anseendestraffbart, den vilseleddesäven om
jfrärekränkning Heuman,möjligen betraktasfall kan förfarandet som

466.1973, 430 ff ochs.

framhållits iintegritetskränkande harbedrägeri i vissa fall kanAtt vara
målsägande-1988609ändring i lagenövervägandensamband med omom

lagenligt dennamålsägande5.6.2 harbiträde. i avsnittSom nämnts en
vid förunder-målsägandebiträdefåbekostnadmöjlighet på ettstatensatt
sådant biträdetillrättegång vissa brott. Rättensökning och rörande typer av

underäven,i mål sexuellai första hand övergreppgäller menom grova
vissa inslagmedbrotti mål del andraförutsättningar, typer avavom en

riksdagenuttalade199091 års riksmöteintegritetskränkning. Vidvåld och
inslagdärnågra brottstyperfinns199091JuU2l 17 detse att avs.
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sexuellt eller våld saknas där integritetskränkningen likväl kanannat men
mycket betydande, vissa fall bedrägeri sol-och-vår. Ettt.ex.vara av

förslag till utvidgad till målsägandebiträderätt i sådana fall ocksåhar
nyligen lagts fram se 199224.Ds

Utpressning 9 kap. 5 § däremot enligt förarbetenaär brott till 1ett som

kap. 3 § skadeståndslagen kan innefatta ofredande och därmed grunda rätt

till ersättning enligt den bestämmelsen avsnitt 5.3. Ocksåse l. detta brott

nämndes riksdagen vid 199091 års riksmöte exempel på brottettav som

kan mycket integritetskränkande 199091JuU2lse 17. Försom vara s.
utpressning straffas den medelst tvång förmårolaga någon till handlingsom

eller underlåtenhet innebär vinning för gärningsmannen föroch skadasom

den tvungne.

Förskingringsbrott 10 kap. BrB

förUtmärkande förskingringsbrotten gämingen begås i situationär att en

ställer särskilda krav på lojalitet. förutsättning för iEn ärsom ansvar

princip gärningsmannen missbrukar förtroendeställning Beckmanseatt en

m.fl., 1987, 544. vilkens förtroendeDen har missbrukats kan naturligt-s.

vis uppleva detta kränkande. faller utanförBrotten dock de brottsom som
ersättningsgrundandeär enligt 1 kap. 3 skadeståndslagen§ jfr avsnitt

5.3.1.

Skadegörelsebrørt 12 kap. BrB

hellerInte skadegörelsebrotten tillhör de brott grundar tillrättsom

ersättning enligt l kap. 3 skadeståndslagen.§ Sådan ersättning kan dock

brottet begås under sådana omständigheter det innefattarävenutges, attom

ofredande se bil. l avsnitt 6.5.
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5.3.4 Brott allmänhetenmot

Till brott allmänheten räknas allmänfarliga 13brott kap. för-BrB,mot

falskningsbrott 14 kap. BrB mened och liknande brott 15 kap. BrB.samt

Allmänfarliga brott 13 kap. BrB

Gemensamt för de allmänfarliga brotten mordbrand, sabotage, kapning,-
allmänfarlig vårdslöshet framkallarde i regel fara förär enstakaattm.m. --

samtidigt de hotar vidsträckt krets Dessapersoner som en mer av personer.
brott kan enligt förarbetena till 1 kap. 3 skadeståndslagen§ i vissa fall

bedömas ofredande i den bestämmelsens mening avsnitt 5.3. l.se Detsom

torde framför allt gälla beträffande dem har för farakonkretutsattssom en
jfr Heuman, 1973, 457.s.

Förfalskningsbrott 14 kap. BrB

Förfalskning skriftlig handling inte i första hand straffbelagdärt.ex.av en

för skydda de enskilda utfärdathar respektive mottagitatt personer som
handlingen, bestämmelserna i 14 kap. har vidare syftning. Vissautan en
föremål, bl.a. skriftliga handlingar, har sådan funktion i rättslivet atten var
och måste kunna lita de äkta. falskeligenär Att ändra skriftligatten en
handling därför straffbartär såsom förfalskning någon i detoavsett om en-
skilda fallet lider skada detta eller Beckman m.fl., 1982,segenom s.
58. vissaI fall kan sådant brott säkerligen upplevas kränkande denett av

enskilde, särskilt falsknär handling framställs dennesatten genom namn
används. Förfalskningsbrotten intedock sådantutgör brottett som anses
grunda tillrätt ersättning enligt 3l kap. § skadeståndslagen jfr avsnitt

5.3.1.
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Mened och liknande brott 15 kap. BrB

uppgiftlämnarMened någon under laga ed15 kap. l §, dvs. att osann

skadeståndsla-till l kap. 3 §förtiger sanningen, kan enligt förarbetenaeller

i avsiktskerersättning enligt bestämmelsen, detgrunda till denrätt omgen

förar-kan enligt dessaoskyldig avsnitt 5.3.1.skada se Detsammaatt en
nå-2 innebärnågon gång 15 kap. §,beten gälla attpartsutsaga somosann

uppgifti rättegång lämnarvid förhör under sanningsförsäkran osanngon

eller förtiger sanningen.

syftar påskadeståndslagenbrottslig gärning i kap. 3 §Uttrycket dylik l

15obefogad angivelseåtal falsk ellerfalskt eller obefogat 15 kap. 5 §,

alltsåvilkatillvitelse kap. 7 §, brottkap. 6 och falsk eller vårdslös 15§

avsnitt 5.3.1.ersättningsgrundandeär se

5.3.5 Brott mot staten

brottordning 16 kap. BrB,Till brott räknas brott allmänmotmot staten

brotthögmålsbrott 18 kap. BrB,allmän verksamhet 17 kap. BrB,mot

20 brottrikets 19 tjänstefel kap. BrB,säkerhet kap. BrB,mot avm.m.

16,landsförräderi 22 kap. BrB. Endastkrigsmän 21 ochkap. BrB m.m.

ioch 20 intresse detta sammanhang.17 kap. är av

allmän ordning 16 kap. BrBBrott mot

sammanhang.intresse i dettai 16brott regleras kap. 1-7 saknarDe som

ii uttalande ellerfolkgrupp 16 innebär någonkap. 8 §Hets annatattmot

ellerfolkgruppmissaktning förspridsmeddelande hotar eller uttryckersom

nationellthudfärg,anspelning påsådan med ras,annan grupp av personer

förarbetenaenligtbrott kaneller etniskt eller trosbekännelse. Dettaursprung

enligt den be-ersättningskadeståndslagen tilltill 1 kap. 3 grunda§ rätt
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endast innefattar ärekränkning avsnittstämmelsen det samtidigt seom

5.3.1.

har ibland gjorts gällande bli nödvändigt införadet kanDet att att en
vidsträcktare möjlighet Sverige skalltill ersättning vid detta brott, om
uppfylla sina förpliktelser enligt 1965 års FN-konvention avskaffandeom

former rasdiskriminering 1989 97 komplika-alla SOU 14se Enav av s.
tion intedock skyddskretsen vid detta brott hel ochär utgörsatt av en grupp

enskilda individer; någon skadeståndstalanmålsägande kan väckaav som
finns alltså inte 1978 jfr 1979807 och 1980817, SOUse NJA JuUs.
198138 66 19858698 Frå-120 1973, 474.och Heuman,s. prop. s. s.

möjlighet till grupptalan till skadestånd vid brottetoch rättgan om en en
folkgrupp dåhets har därför behöva ytterligare, ochövervägasmot ansetts

i vidare 19899086 32.sammanhang seett prop. s.
Enligtfråga behandlas grupptalanutredningen 199104.Denna Junu av

sina direktiv utredningen oförhindrad rättsreglerde ändringar iär att ange
materiell karaktär för möjligt införakan behövas detgöraatt attav som

visst rättsområde. direktiven framhållsregler grupptalan It.ex. ettom
det kan finnas skäl ändra gällande skade-behovetövervägaatt att attav

ständsrättsliga principer särskilt beträffande frågor bestämmande ochom
fördelning skadestånd Dir. 199159 9.seav s.

Olaga diskriminering 16 9 föreligger näringsidkare i sinkap. § om en

verksamhet diskriminerar någon pä hudfárg, nationellagrund hansav ras,

etniskaeller eller homosexuella läggningtrosbekännelse ellerursprung

inte gå i sinhonom till handa på villkor näringsidkarendeattgenom som

tillämpar i förhållandeverksamhet till andra. Bestämmelsen riktar sig även

den handlar på näringsidkares den ärvägnarmot samt motsom en som an-

ställd i allmän tjänst eller innehar allmänt liksom anordnareuppdrag, mot

offentlig tillställning.allmän sammankomst ellerav

iSom i avsnitt 5.1 diskriminering år 1986 tilllades brottet olaganämnts

uppräkningen ersättningsgrundande i kap. 3 skadeståndslagen.brott 1 §av

Lagändringen föranleddes i rättsfallet 1979domstolenHögsta NJAatt s.av

657 90 innefattabil. 1 rf. olaga diskriminering inte kundeansett att en

personlig kränkning ibrottet, i detta fall, bestod styrelseleda-när attsom

i privat bostadsförening i förhandsbesked avstyrkt medlemsmöter atten en

turkiskbostadsrätt överläts till medborgare.en
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departementschefenTilläggeti 3 motiverades1 kap. § skadeståndslagen av

på följande 12019858698sätt se prop. s.

tillhörighetdiskriminera någon på hennes etniskaAtt grund hans ellerav
brottsligauppenbarligen handlingssätt ligger mycket deär näraett som

psykiskthandlingar enligt till ersättning förgällande grundarrätt rättsom
lidande. utgå vid diskri-Sådan ersättning f.ö. i dag olagakan redan
minering, gämingen innefattar sådant kränkande eller annatt.ex. ettom
skymfligt brottsoffret i brottsbalkens bestämmelserbeteende mot som avses

ärekränkningsbrott utvidgning utredningen har förordat5 kap.. Denom
ligger således väl i linje de principer hittills tillämpats och medmed som
den regleringen.nuvarande

befogadregel den föreslagna framstår jagEn detsom som ser som en
markering på brottsligheten. sådan regelsamhällets den aktuella Enav syn
skulle också tillsammans åtgärder bidra till motverkamed andra kunna att
brottet olaga diskriminering. ändå drabbas brottet skulledenFör som av

fåttersättningen bidra till viss för lidande hanupprättelse det haratt ge som
utstå.

griftefrid 16 kap. 10 gravskändning ofta såraBrott §, dvs. e.d., kanmot

de anhörigas pietetskänsla jfr 1973, 474 torde knappastHeuman, s. men

grunda till ersättning enligt 3 skadeståndslagen jfr avsnitträtt l kap. §

5.3.1.

Bampomografibrott 16 10 består i någon skildrar ikap. § barnatta

pomograñsk bild uppsåt bilden sprids sprider sådanmed eller någonatt att

bild bam. brott kom till år 1979. skäl för kriminaliseringenDetta Somav

hänvisades till integritetsskadaden kan barnuppkomma medverkarnärsom

vid tillkomsten pornografiska alster till avbildandet, oavsettsamt attav om

det skett med barnets ej, innefattar allvarlig kränkningsamtycke eller en av

barnets integritet 19788se 22, 197879179 8Ds Ju och KUs. prop. s.

19787933 3 fråga sådantdock brottetDet är öppen utgör etts. en om

brott kan grunda till ersättning enligt l kap. 3 § skadeståndslagen.rättsom

Förledande ungdom 16 12 spridande ellerkap. § bland barnav avser

ungdom skrift eller bild sitt innehåll kan verka förråandeav som genom

eller i övrigt medföra allvarlig fara för sedliga fostran.de Brottet harungas

i förarbetena till 1 kap. 3 skadeståndslagen kunna sig uttryck§ ansetts ta
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innebär ofredande och därmed grunda tillrätt ersättning enligt den be-som

stämmelsen avsnittse 5.3.1.

Förargelseväckarzde beteende 16 kap. 16 § brott riktar sigär ett som
allmänheten och torde med hänsynmot härtill inte i sig kunna grunda rätt

till ersättning enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen för enskilda personer som
kan ha känt sig illa berörda detta beteende jfr Heuman, 1973, 469.av s.
Undantagsvis skulle brottet emellertid kunna innefatta ofredande ärett som
ersättningsgrundande.

allmänBrott verksamhet 17 kap. BrBmot

intresseAv i detta sammanhang de brott iär regleras 17 kap. 4som
10och §§.

Våld eller hot tjänsteman 17 kap. l § innebär någon med våldmot att

eller hot våld förgriper sig på i hans tjänsteutövning eller förom en person

tvinga honom till eller hindra honom frånatt åtgärd i denna utövning eller

hämnas för sådan åtgärd. Våldet eller hotet innefattar sådant ofredandeett

i 1 kap. 3 § skadeståndslagen och kan alltså medföra ersättningsom avses

enligt den bestämmelsen se 1990NJA 186 övrigaoch rättsfall i bil. 1s.
avsnitt 6.7.

Förgripelse tjänsteman 17 kap. 2 § sikte på andra otillbörligamot tar

gärningar någon i hans myndighetsutövning vilka förmot honom medför li-

dande, skada eller olägenhet. Brottet i förarbetenasägs till 1 kap. 3 §annan

skadeståndslagen undantagsvis kunna iske sådana former brottatt mot

tjänstemannens personliga frihet föreligger; i många fall itorde det alla

händelser innefatta ofredande eller ärekränkning avsnitt 5.3.1;se jfr bil. 1

rf. 92 och 94.

Våldsamt motstånd 17 kap. 4 § ocksåär brott innebär någonett attsom
brukar våld i hans tjänsteutövning och torde därför i förmot ochen person

sig kunna grunda tillrätt ersättning enligt l kap. 3 skadeståndslagen.§ En

sak våldetär i många fall ligger inom för vad tjänsteman-attannan ramen
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med-hakandärmed intetjänsteutövning ochsinfår tåla i ansesansesnen
avsnitt 5.4.vidarelidande seersättningsberättigatfört ett

våld ellerförÖvergrepp någoninnebär utsätts10 §rättssak 17 kap.i att

förelleri rättssakför har uppträtt atthämnd hanvåldhot att ensomom
praxis harBrottsskadenämndenssådan sak.uppträda i Ihindras från att en

brott.vid dennaför lidande lämnatsersättning typ av

Tjänstefel 20 kap. BrBm.m.

endastämbetsbrottkanskadeståndslagentill 3 §Enligt förarbetena l kap.

bestämmelsen seersättning enligt dentillundantagsfall grundai vissa rätt

påExempel6.8.bil. avsnitträttsfall i l43 andraockså 1977 ochNJA s.
BrB20 kap. l §tjänstefelformerundantagsfall vissasådana är att av -

tjänstemiss-tillkomstskadeståndslagensmotsvarighet vid tiden för varvars
tänkas20 3 § kantystnadsplikt kap.brott attbruk och ansevaramot-

ärekränk-medjämställasvilken kangärningofredande eller ensomsom
handlingsnormdenfrågan enligt förarbetenaför denning. Avgörande är om

denhaämbetsbrott kan sägassådantåsidosättande konstituerar en-vars
5.3.avsnitt l.skyddsobjekt sepersonliga integritetskildes som

skadeståndsan-det allmännasreglernakansammanhanget nämnasI att om
tillkallades198903kommitté Juför närvarande denöver somavsessvar

kommittén påpekasfördirektiven1989. attändamål i november Iför detta
sällanreglerersättning enligt dessatillsådana skadelidande har rättsom

ellerfeldemtillfogatsskada harfå full ersättning för dentorde genomsom
förmögenhetsskadorvideftersom detmyndighetsutövning,vidförsummelse

skada. Envisa storleken dennasvårt för enskildeofta denär att avav
all-detersättningdendärföruppgifter övervägakommitténs är att somom

uppkommit iskadorenskilde grundtill denskall betalamänna somav
tillhänsynstagandeundermyndighetsutövning bestämmasbörmedsamband

ekonomisk betydelse;harsådanaomständigheterandra än rentäven ensom
skulle bättre änskadeståndetberäkningförändring grundernasådan avav

kompenseraintressetmarkerabestämmelser medgervad nuvarande attav
ocksåoch 7198952 1Dir.förskadelidande fullt skadanden ut ses.

20.198889LU3l s.
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Skulle reglerna det allmännas skadeståndsansvar komma ändras iattom
denna riktning, innebär det ersättning för ideella olägenheter kan lämnasatt

vidb1.a. tjänstefel och brott tystnadsplikt i fall då tilläven rättmot
ersättning enligt 1 kap. 3 skadeståndslagen§ inte föreligger.

5.4 Ersättningsprinciper

5.4. 1 Allmänt

Vid skadeståndslagens tillkomst berördes frågan vilka skallnormer som
ligga till förgrund prövningen ersättning sådantför lidandeav som avses

iden nuvarande bestämmelsen i 3 skadeståndslagen.l kap. § Departements-

chefen beträffandeuttalade fråga följandedenna 19725 572se prop. s.

I första hand blir frågadet skönsmässig uppskattning gradenom en av av
lidandedet har tillfogats den kränkte. visserligenHänsyn bör tilltassom

intensiteten i dennes subjektiva upplevelse kränkningen, måsteav men man
i första hand lägga förhärskande etiska och sociala värderingar till grund.

spelar väsentligDet roll vilka omständigheterunder kränkningen haren
skett, exempelvis den offentligen videller enskildägt Detom rum samvaro.
finns vidare skäl beakta kränkande uttalande har vunnit sprid-att ett storom
ning massmedia. kan räkna med domstolarnaMan redanatt targenom nu
hänsyn till omständigheter detta slag, också ersättningama hos iav om oss
allmänhet bestäms till jämförelsevis måttliga belopp. Utvecklingen bland

masskommunikationernas område otvivelaktigtbör medföra,annat att
ersättningsbelopp hittillsstörre dömsän allvarliga kränkningar harnärut

spritts massmedia. Förhållandena kan dock mycket varierande,genom vara
och det intetorde möjligt lagfasta generella eller göraattvara normer mera
preciserade uttalanden skadeståndens beräkning. i förstabör handDetom
ankomma på domstolarna försörja rättstillämpningen tillatt att anpassas
tidens krav.

domstolspraxis från tidI har utvecklats rik floraganskasenare en av om-

ständigheter har beaktats vid bedömningen ersättningens storlek.som av

Sålunda kan urskilja omständigheter hänförliga till självaär gär-man som

ningen sådan, till gärningsmannens offretseller till förhållandetsom person,
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förhållandenaoffer, till de Avmellan gärningsmannen och hans etc.yttre

1991 766 ochdomstolen i rättsfalletsärskilt intresse NJAär Högstaatt s.

218 bil. l rf. 2 och 15 har uttalat15 april 1992,i dom den DT attnren
belopp3 skadeståndslagen skallersättningen enligt l kap. § motsvara ett

förbidra brottsoffret upprättelseåtminstone i någon mån kan till att gesom

särskilt fråga brottdrabbats detdet lidande han eller hon när är omav,som

hänsynslöshet ellerstraffvärde vittnar betydandemed högt rentavsom om

medfört mycket lidandetill följd måste hagrymhet och därav ett stortsom

brottsoffret.for

rättsfalli äldre finns NJAsammanhanget kan detnämnas rättI ettatt

brottslig gärninggärningens råhet1962 458 antyder att av syn-s. som

nerligen sig verka höjandesvår beskaffenhet omständighet i börär somen

sigrättsfallet i och förpå ersättningen för lidande vid våldtäkt, även om

avsnitt 5.2. tankeersättning för värk 3.4 ochavsåg sveda och se Denna

198537fram i rättsfall jfr ochhar någon gång förts andra RHäven t.ex.

19862.RFS A

för sådana omständigheter domstolarnaföljer redogörelseNärmast somen

för lidande i 1särskilt pekat på de bestämt ersättninghar när som avses

till de praktiskt3 skadeståndslagen. Redovisningen har begränsatskap. §

ärekränk-betydelsefulla nämligen sexualbrott, våldsbrott ochbrotten,mest

emellertidomständigheter brukar domstolarnaningsbrott. Flertalet dessaav

beakta vid andra slags brott.även

straffrättsliga bedöm-omständigheter brukar beaktas vid denSamma som

skadelidandes inte-ningen brott har medfört kränkning denav som en av

bedömningenskadeståndsrättsligagritet tillmäts ofta betydelse vid den av

den straff-kränkning. har gjorts i samband meddenna uttalandenDe som

avsnitt 5.3 harrättsliga regleringen sådana integritetskränkande brott seav

alltså intresse i detta sammanhang.även
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5.4.2 sexualbrott

När domstolarna bestämmer ersättningen för lidande vid sexualbrott fäster

de vanligtvis betydande vikt vid själva gämingen i sig. Något särskiltsom
brukar framhållas är det har förekommit inslag sadism se bil. 1 rf.om av
58 eller gärningen på varit särskiltsätt kränkande.annat Det harom senare
ofta fallet, övergreppet innefattatansetts analsex eller oralsex. Ivara om

rättsfallet 1989156RH bil. 1 rf.t.ex. 44 beaktades våldtäkt hadeatt en
innefattat oralsex hos den skadelidande framkallat intensiva känslorsom av
äckel se bil.även 1 rf. 47. Hänsyn har ibland också tagits till sådana om-
ständigheter gämingen haft överfallsliknandeatt karaktär eller utdragetsom

förlopp bil. rf.se 1 51, liksom det varit fråga flera gärningsmänatt om

se bil. rf.1 59. någotI fall har den omständigheten övergrepp do-att ett

kumenterats med fotografi särskilt kränkandeett ansetts se bil. 1som
rf. 17.

En omständighet väsentlig betydelse är det varit frågaav om om upp-
repade iövergrepp, synnerhet övergreppen pågått regelbundet underom en
lång tidsperiod. Det utmärker ofta sexuella övergrepp barnt.ex.senare mot

se bil. rf.l 71 och 74.t.ex.
Även de omständigheterna kringyttre övergreppet brukar beaktas i stor

utsträckning. Sålunda domstolarna regelmässigt hänsyntar till denom
skadelidande befunnit sig i situation och inte kunnat tillkalla hjälp.utsatten

kanDet ha gällt den skadelidande överfallits efteratt mörkrets inträde på

ensligt belägen plats se bil. rf.1 eller hållits41 inlåst i se bil.en ett rum
1 rf. 52.

En omständighet tillmäts väsentlig betydelse är övergreppet riktatsom om
sig någon haft svårighetermot eller saknat möjlighet freda sig, så-attsom

litet barn eller förståndshandikappett med se bil. 1 rf.som t.ex.en person
65, 66, 68 och 82. Särskilt graverande är det gärningsmannen ärom en
förälder eller nära anhörig till den skadelidande bil. rf.se 1 70 ochannan

71. Det har då vanligtvis varit fråga gärningsmannen utnyttjat detattom
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1986rättsfallet NJAförelegat. Ikänsloförhållandeeller t.ex.beroende- som
varitgärningsmannendomstolenbeaktaderf. Högsta319 bil. l 74 atts.

familjenipositionintagit sådandärigenommoder ochoffrensmedsambo en

freda sig.möjlighetvarjesaknatoffren attatt
vidsketteller övergreppenofta övergreppetbarn betonasgällerdet attNär

bil.utveckling sefortsattaför barnetskänsligvarit särskilttidpunkt somen
tonårenibarntagits tillocksåhar71.rf. 68 och Hänsyn att ett1 yngre

46.rf.bil. lerfarenhet sesexuellhaft någontidigare inte

förhållandeliknandeellerberoende-utnyttjatgärningsmannen annatAtt ett

anhörig tillvaritinte har näragärningsmannendåi fallbeaktatshar även

domstolensHögstasammanhang kan nämnas utta-dettaskadelidande. Iden

försituationenrf.bil. 1 771991 228i rättsfallet NJAlande att ens.
särskiltvaritsinutnyttjad tränareblivit sexuelltpojkeåttaårig avsom

ihaft dennagärningsmannenauktoritetpå grund denbesvärlig egen-somav
åbe-beroendeekonomisktutnyttjandeförekommitharskap. Det även att av

därmedlidandets ochpåverkaomständigheter ägnad att er-ropats som en

rf.bil. l 45.storlek sesättningens

hartill övergreppofta hänsyn ärdomstolarna ettNågot tar stor omsom
skadeli-skadelidande. Denhos denpsykiska besvärolika slagsframkallat

rf.bil. lsömnsvårigheter sefåttblivit mörkrädd ellerhadande kan t.ex.

umgåsfått svårtrf. 65 ellerbil. lmardrömmar se attdrabbats44, av
också domstolenfinnsExempelbil. rf. 44.se l attnaturligt med män

beteende hos densjälvdestruktivttilllettbeaktat övergreppethar ettatt

bil. rf. 57.sig llivet seförsöktskadelidande, ta avsom
på förpekatdomstolarnasådanaomständigheter ärnämntsDe somsom nu

påtagligt.särskiltvarit Detenskilda falleti detlidandetunderstryka attatt

utsträckning,mindrebetydligtockså, iemellertid attänförekommer om
minskaägnadeomständigheterframhåller attdomstolarna ansetts gra-som

rf. 49,i bil. 1199135,rättsfall RHuppmärksammatlidande. Iden ettav
hovrättenbestämdekvinna,prostitueradriktatgällde sexualbrott mot ensom

bl.a.beaktademedlågt beloppförhållandevis atttillersättningen avett
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honochsamlag medbetalning hakvinnan varit villig attatt mot mannen

inte enigdockhovrättenefter våldtäkten;prostituera sigfortsatt ävenatt var

till den skade-förekommit tagitshänsynfråga.i denna har även attDet att

följt med honomsjälvmantgärningsmannen ochlidande varit bekant med

bil. rf. 73199192 1rättsfalletbil. rf. 48. RHbostad 1 Itill hans se

tagit initiativet till denhadedotternvidare vid incestbrottbeaktades ett att

Skåne ochöverSlutligen kan Hovrättennämnassexuella attsamvaron.

ochfrån gärningsmannenbortsei fall sig inte kunnaBlekinge attansettett

såvälflera års tid ochunderhaft förhållande med varandraoffret hade ett

bil.sexualliv med varandra sehaftefter normaltföre övergreppen ettsom
i rättsfalletuttalande NJAå sidan domstolensrf. 56; jfr andra Högsta1

gärningsmannen ochomständighetenbil. rf. 53 den1991 83 l attatts.
relationsexuelltidsperioden sammanlevt iaktuellaoffret under den en

svårhet.bedömningen brottetsstraffrättsligabetydelse vid densaknade av

Våldsbrott5.4.3

tagit till vid bestäm-omständigheter domstolarna hänsynFlera de somav
vålds-vidför lidande vid förekommerersättning sexualbrott ävenmande av

i utsträckning. Sålunda dettillmätas betydelse ärtordebrott och samma

framhållervåldsbrotten särskiltdomstolarna det gällervanligt även näratt

Exempelvilket våldet ärsjälva gärningen i sig och utövats.det sätt att

varit fråga åter-harsig detgärningsmannen har tillhyggen,använt att omav
12 ellerrf. ochtid bil. l 4kommande våldshandlingar under lång se att

grymhethänsynslöshet eller sebetydandevåldet på vittnatsättannat om

domstolensocksåbil. rf. 15. detta sammanhang bör nämnas Högstal I ut-

766 bil. rf. 2 brott utgöri rättsfallet l991 1talanden NJA att soms.

huvudallvarligade överpå medmänniskas liv tillhör mest somangrepp en
kränkning denallvarligsynnerligenkan tänkas mh innefattartaget aven

förpersonligt lidandemåste medföraangripnes människovärde, ett stortsom

betydande obehag.ångest ochför brottet i form starkden utsättssom av
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Likaså beaktar domstolarna vid våldsbrott riktat sigövergreppet motom

någon i situation, såsom barn, åldringar eller för-andrautsattperson
Ävensvarslösa bil. rf. 13.se l misshandeldet gäller kvinnornär av

framhålls ofta kvinnans försvarslösa ställning bil.se 1 rf. ll. sådantI ett

fall har domstolen särskilt beaktat kvinnan, utländsk här-att som var av

komst, kommit till Sverige mycket härhon saknatsamt attsom ung egna

släktingar kunnat stöda hjälpaoch henne och i stället varit helt ut-som

lämnad makens gämingsmannens släktingar bil. rf.se l 8. Når- -
det gäller barn har domstolen i några fall våldbedömt likvärdigt medsom

sexuella se bil. l rf. 13. finnsövergrepp 1 och emellertid ocksåDet

påexempel domstolen har hänvisat till den skadelidande såatt att ettvar

litet barn det inte kunde ha upplevt den form kränkning detatt av som var

fråga i fallet,det aktuella gällde försök till mord bil. l rf. 3.seom som

omständigheter återkommerEn och betydelseär ävenannan som som av

vid våldsbrott gärningsmannenär har stått skadelidandeden ochnäraatt

varit föräldermake, eller bil. rf. 9nära se l och 13.vänt.ex.

Även platsen för har ibland tillagts särskildövergreppet betydelse. harDet

såväl våldetgällt i skadelidandesnär den hem bil. rf. 9 ochutövats se 1

15 det skett pånär allmän plats bil. rf. något fallse l 1. I harsom

domstolen särskilt beaktat våldet inför på skadeli-denägt ögonenatt rum

dandes bil. l rf.se 14.grannar

rättsfallet 1990Av 186 bil. rf. 91 framgår ocksåNJA l andraatts.

kränkningar de den skadelidande vid själva brottstillfälletän upplevtsom

kan beaktas. fallet frågaI det det polisaspirant blivit miss-var om en som

handlad påstod sig HIV-smittad. Polisaspiranten ut-av en person som vara

efteråt för kränkande behandling kollegor och andrasattes av personer,

vilka betraktade henne HIV-smittad i vissa falleller drabbadsom avsom

aids. Högsta domstolen ansåg omgivningens behandlingkränkandeatt var

förutsebar skadeföljd till ersättning för lidande enligtgrundade rätten som

slgdeståridsTgen.3l kap. § anslutning till detta rättsfall kanI nämnas ett

avgörangavSvea hovrätt, särskiltdär domstolen beaktade det obehag som
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skadelidande påden grund händelsen efteråt för i form för-utsattsav av
frågningar från kamrater, kurator m.fl. bil. l rf.se 1.

det gäller våldsbrottNär har det väsentlig betydelse hur den skadelidande

själv dvs.uppträtt, han eller hon varithar provocerande eller ej. Så-om

lunda anförde domstolen iHögsta dom den 15 april 1992, 218DTen nr

bil. l rf. 15 flera omständigheter betydelse för skadeståndetssom en av av

storlek den skadelidande själv varit tillskuld övergreppet.att utan
Även i fråga våldsbrott förekommer omständigheter ägna-ansettsom som

de minska graden lidande; sådan har redan nämligennämnts,att attav en

den skadelidande uppträtt provocerande. Brottsskadenämnden och Ansvars-

försäkringens personskadenämnd har i flera fall provokationansett t.o.m.

utesluta till ersättning beträffanderätt se Brottsskadenämndens praxis

avsnitt 5.6.6. På liknande harsätt nämnderna den skadelidan-närresonerat

de frivilligt ingripit i pågående slagsmål.ett

dettaI sammanhang kan fall avgjortsnämnas Ansvarsförsäkring-ett som av
personskadenämnd den 6 september 1990 104Dnr 1990. Omständig-ens

heterna i falletdet i korthet följande. En O, uppmärksam-var person, som
hans kamrat blivit inbegripen i slagsmål med okänd ingrepmat att en man,

för söka skilja de stridande åt. lyfte ochHan bar bort den okändeatt upp
och denne försöktenär undkomma fällde O honom till marken.mannen,

O därefterNär skulle tilldelade denne honom knivstickettresa upp mannen
i sidan, vilket försatte iO livsfarligt tillstånd på dengrundettena av
ymniga blödning uppstod. Nämnden ansåg någon ersättning för li-attsom

enligtdande kap. 31 § skadeståndslagen inte borde utgå anfördeoch som
skäl härför

frivilligtO har ingripit i det pågående slagsmålet låt hanattvara-
därvid handlat i det i föroch sig vällovliga syftet skilja de stridande åt.att

sålundaHan har medvetet sig för den risk själv bli misshandladutsatt att
uppenbarligen förelåg, i första hand naturligtvis förden 0 okändesom av

tillMed hänsyn det hur beklagligt mådetta änattmannen. numera vara-
inte ovanligtär ungdomar i ålderden det här gäller utrustade medäratt-

kniv, särskilt de besöker festplatsernär i liknandeoch sammanhang, och
bereddaäven är använda kniv de råkar i delo med andranäratt personer,

har haft0 räkna med möjligheten han bli indragenskulle iatt att ettav
knivslagsmål. Under dessa förhållanden knivangreppkan det förhan utsatts
inte ha innefattat sådan kränkning hans personliga integritetanses en av som
det aktuella lagstadgandet sikte på. Enligt nämndens mening bör därförtar
någon ersättning i förevarande hänseende inte utgå.nu
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funnitsinteskiljaktiga menade detochTvå nämndens ledamöter attvarav
förblimisstänka han skulleanledning förnågon speciell O utsatt ettatt att

rimligenupptrappning våldet handettaknivangrepp utan att somen avvar
därförknivmisshandelnmåsteEnligt ledamöterinte räkna med. dessabehövt

integritetenkränkning personligasådan denha innefattat attavanses en
utgå.ersättning för lidande borde

riktningi sänkandepåverkat ersättningen äromständighet harEn attsom

konfronterasregelbundetmindresig någon ellervåldet riktat mot som mer

ersättning iblandsådana fall harpolisman eller väktare.våld, Imed t.ex. en

betydligt lägre beloppibland till äninte utgått alls och bestämts som annars

polisaspiran-bitnafallet med denutgått bil. rf. 93 och 94.skulle ha se l I

i likhetdomstolen,186, i bil. rf. 91 utdömde Högsta1990 lNJAten s.
3 skadeståndslagenenligt l kap. §ersättning för lidandemed underrättema,

för andraför polismån fordras änfrågan i vad detberörautan att enmer

uppkommit. Enligt denkränkning skall haersättningsgillför att ansesen

emellertidBrottsskadenämnden fordraspraxis kommit till uttryck hossom

fall.utgå i sådanaför skadestånd skallsärskilda skäl att

59390.199010 oktober Dnr DetdenSom exempel kan beslutnämnas ett
kvinna i färduppmärksammatcivilklädd polisinspektörgällde ensomen

ingrep, tilldeladestillgripa personbil och hanmed när ettatt som,en
rörtång.medhuvudet störreknivhugg i och slag motett enarmenena

misshandel.förhovrättKvinnan dömdes med anledning härav Svea grovav
polisinpektörens ansökaniBrottsskadenämnden lämnade sitt beslut om er-

ipolisyrketsligger ibifall motiveringen detsättning med attnaturattutan
miss-påfrestningar ochför faror psykiskaviss utsträckning ochutsättas att

ersättning försärskildsådana förhållandeninte skett underhandeln att
kränkning utgå.skulle

den 28i beslutbedömning gjorde BrottsskadenämndenSamma ett novem-
påsjuksköterskafall1429909, gällde därber 1990 Dnr ett enensom

misshandeltillblivit för försökakutmottagningpsykiatrisk hade utsatt grov
framhöllsig för vård. Nämndenpatient lägga invägrat attattsomav en

på sådan sjukhusav-oväntadeinte heltbrott detta slag kunde enansesav
i övrigt inteomständigheternatilldelning med härtill ochoch det hänsynatt

personliga integriteten.för kränkning denkunde utgå någon ersättning av
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Ärekränkningsbrott5.4.4

spridning i första handförtal uppgifternas ochdet gäller detNär är art som

skadeståndets står ivid storlek. över-brukar beaktas bestämmandet Dettaav

till-vid skadeståndslagensensstämmelse med de uttalanden gjordessom

197288 allvarligareavsnitt jfr också SOU 55.komst se 5.4.1; Jus.

deluppgifterna varit till sitt innehåll fler har kunnathar och ta avsom

bil.1966 565 och llidandetdem, desto har se NJAstörre ansetts s.vara

varitrf. 36. förtal i television beaktats det35 och det gällt harNär attt.ex.

genomslagskraftfråga medium synnerligen ochmed attett stor pro-om

havarit sådan på sådan tid det kunnatoch sänts att antasgrammet artav

omständighetrf. 34.nått mycket personkrets bil. 1se Enstor annanen

ansvarsfull ställning ellerframhållits den skadelidande intagitär attsom en

känslig för nedsättande tal.bedrivit verksamhet gjort honom särskilten som

föro-rättsfallet 1989 39, gällde för374 bil. l rf.I NJA som ansvars.

förlämpning kallat kvinna främmande etnisktsedan ursprungen man en av

skadelidande påjävla svartskalle, denbeaktade domstolen delsHögsta att

det in-tidigare påverkats särskilt starktgrund upplevelser kunde haav av

något gått förutse, dels yttrandetträffade och detta hade attatt attvar som

nämligen allagrundläggande samhällsvärdering, den män-stred attmot en

niskors lika hudfärg etnisktvärde ochär oavsett ras, ursprung.

Ersättningens5.5 storlek

5.5.1 Allmänt

i fråganfinns fåtal domstolenbara vägledande avgöranden HögstaDet ett av

kränkningar.skälig ersättning vid olika slagsvad kanom som anses vara en

sällantill prövningmål domstolen tidigare hadeDe Högsta uppe varsom

eftersomnågon ledning i avseende,det slag de kunde berörtattav ge nu
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yrkandena så utformade frågan påinte ställdes sin Påatt senastespets.var

tiden har dock kommit några principiellt viktiga avgöranden dom-Högstaav

beträffandestolen ersättningsnivån vid sexualbrott barn avsnittsemot

.25 och vid våldsbrott avsnitt 5.5.3. övrigt råder alltjämtgrövre se I en

brist på vägledande avgöranden.

udikatavsaknad prej från domstolen har medfört fram-Denna Högsta attav

för allt praxis i utsträckning tillBrottsskadenämndens kommit tjänastor att

ledning för underdomstolarnas bedömning. inte ovanligt dom-Det är att

stolarna förskäl viss ersättning uttryckligen åberopar Brottsska-som en

denämndens praxis 1991102, i rf. 13 61.se bil. 1 ochRH Nämn-t.ex.

den, årligen handlägger angående ersättningbetydande antal ärendenettsom

för kränkning redovisar sina viktigaste i bilaga tillbrott, beslutgenom en
Ävensin årliga Ansvarsförsäkringensverksamhetsberättelse. personskado-

nämnd, har praxis liknande Brottsskadenämndens, gör motsva-som en en

rande sammanställning.

det följande förI redogörs den praxis utvecklats vid domstolarna ochsom

dessa nämnder det gäller ersättningsnivån vid olika kränkningar.när slags

Beträffande redogörelse för utvecklingennärmare Brottsskadenämn-en av

dens ersättningspraxis vid våldtäkt kan hänvisas tilloch andra sexualbrott

Marie Svendenius i 1988 jfrSvJT 64, 1990 386 1991 807;ochs. s. s.

Conradi, 1989, 28. Beträffande ersättningtidigare domstolspraxis rörandes.

i l kap. 3 skadeståndslagen i 1990 69 f§ SvJTBengtssonsom avses se s.

och Nilsson i 1990 121NJM s.

5.5.2 Sexualbrott

Beträffande våldtäkt barn samtidigt för incest har i dagarnautsattsav som

våld-kommit det gälleravgörande Högsta domstolen nedan. Närseett av

1991täkt finns emellertid inget prejudikat. rättsfalletännu I NJAav vuxna

83 bil. rf. 53 fick visserligen ställning till1 domstolenHögsta etttas.

skadeståndsyrkande anledning misshandel och sexuellamed övergreppav
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under längre tid i samboförhållande, avgörandet har inte ietten men re-
feratrubriken prejudicerande i den delen; det yrkade beloppetangetts som

för sveda och värk och för lidande enligt 31 kap. § skadeståndslagen,

70 000 kr, ansågs domstolen inte för högt, vilket möjligen antyderav vara

högre belopp hade kunnat dömas i fall.att ett dettaut

underrättspraxisI har under år kunnat skönja utvecklingman senare en
allt högre ersättningsbelopp, utvecklingmot uppenbarligen följten som

Brottsskadenämndens praxis. Under 1980-talets första hälft uppgick den

ersättning Brottsskadenämnden lämnade till våldtäktsoffer vanligtvis tillsom

0005 kr. Ersättningen avsåg sveda och värk också innefattade ersätt-som
ning för lidande det slag i 1 kap. 3 § skadeståndslagen. Sedanav som avses

Brottsskadenämnden år 1988 fått möjlighet särskild ersättning föratt utge

sådant lidande har ersättningen successivt stigit och uppgår för närvarande

till 40 000 kr, till vilket belopp vanligtvis kommer 10 000 förkr sveda och

värk. praxis,Denna också iakttas Ansvarsförsäkringens personska-som av
denämnd, torde i utsträckning ha underrättemastor seanammats t.ex.av
bil. l rf. 51, 55 och 61.

allvarligareI fall våldtäkt förekommer högre ersättningsbelopp. Detav

hittills högsta belopp dömts 130 000är kr utöver 75 000 förkrutsom

sveda och värk och 75 000 kr för lyte och vilketmen, Svea hovrätt till-

erkände kvinna blivit för sexualbrott också förutsatten som grova men
olaga frihetsberövande, misshandel, misshandel och olaga hot bil.segrov
l rf. 45. Brottsskadenämnden tillerkände kvinnan brottsskadeersättning med

belopp Dnr 54491.samma

finnsDet samtidigt exempel på domstolen bestämt ersättningen vidatt

våldtäkt till lägre och i något fall betydligt lägre belopp normalbe-än- -
loppet 40 000 kr. sådant fall 199135,Ett i bil. rf. 49RH l har gällt

våldtäkt riktad prostituerad kvinna, där ersättningen för lidandemot en

bestämdes till l0 000 kr.

Även när det gäller sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande detsaknas

vägledande avgöranden från högsta instans. heller underrättema harInte
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ersättningtill fråganställningfått anledningundantagsvisän taattannat om

tvång, be-sexuelltgälldesådant fall,vid dessa brott. I etttyper somav
ibil. rf. 64 ochltill 10 000 kr seersättningen för lidande ettstämdes

till 50 000ersättningenfastställdessexuellt utnyttjande,gälldeannat, som
medsveda och värk,ersättning förrf. 65. båda fallen tillkombil. 1kr se I

någon led-dock knappast10 000 Avgörandena000 respektive kr.15 kr ger

allmäntdomstolarnabedöma vadning det gällernär att enanser varamera

praxisBrottsskadenämndensskadeståndsnivå vid dessa brott.skälig typer av

vid våldtäkt.beloppersättning i medinnebär regel lämnasatt somsamma

förersättningenfamiljen bestämssexualbrott barnVid inomgrövre mot

rf. 68.bil. l000vanligtvis 70 kr sebetydligt belopp,lidande till högre

och värk. Detta000 för svedaockså 30 kr mot-Till normaltdet kommer

före-brottLiksom beträffande andrapraxis.Brottsskadenämndenssvarar
fallet. Somenskildaomständigheter i detvariationer beroendekommer

våld-målavgjorti dagarnaförut domstolenhar Högstanämnts ett grovom

tillbestämdesskadeståndetunderårig;sexuellt utnyttjandeochtäkt grovt av
dom-värk Högstaoch se30 000 kr för sveda100 000 för lidande ochkr

de högsta62. Blandbil. rf.1992, 337, i lden 2 julistolens dom DBnr
vidskadeståndslagen3enligt kap. §för lidande lbelopp dömts utsom

000 i50 krvartill kom000familjen 200 kr,barn inom ärövergrepp mot

tillerkändeBlekingeSkåne ochoch värk, vilketsveda Hovrätten över en

till upprepadeårs tid tvingatsflerafrån åtta års ålder och underflicka som
72.rf.jfr bil. lbil. rf. 57;samlag med 1 ävensepappan

underrättsavgöranden där ersätt-ofredande finnssexuelltdet gällerNär

Vanligtvis bestäms82.bil. l rf.25 000 krblivit så hög seningen som
normalersättning kanNågontill betydligt lägre belopp.ersättningen dock

praxis.Brottsskadenämndensiinte hellerknappast tala om,man
vanligtvis till lägreersättningenförsökvid bestämsfall brottetdeI stannat

bestäm-Brottsskadenämndenfullbordan.kommit tillbrottetbelopp närän

drygttill hälften ellerlidandeförvanligtvis ersättningeni falldessamer
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hälften ersättningen för fullbordat Vid försök till våldtäkt uppgårbrott.av

ersättningen för lidande således i till 20 000 kr.regel

5.5.3 Våldsbrott m.m.

Som i avsnittnämnts 5.5.1 har domstolen i två tagitHögsta avgöranden

ställning till frågan skälig ersättningsnivå våldsbrott.vid detgrövre Iom

fallet 1991 776, iNJA bil. l rf. 2 bestämde domstolenHögstaena s. er-

sättningen för lidande tvâ brottsoffer för försök till mord ochutsattssom

därvid blivit svårtmycket knivskurna till 70 000 kr för och detIvar en.

andra fallet Högsta domstolens 1992,dom den 15 april 218, i bil.DTnr

1 rf. 15 tillerkändes ersättning med motsvarande belopp, elleretten man

75 000 kr, sedan han blivit för synnerligen misshandelutsatt en grov som

hans liv i fara. bådaDessa avgöranden måste markering frånsatt ses som en

domstolensHögsta sida ersättningsnivån vid de allvarligaste våldsbrotten,att

i Brottsskadenämndens praxis uppgick till omkring 000 för15 kr barasom

något är försedan, låg.var

Beträffande misshandel inte rånär saknas vägledandesamtsom grov av-

göranden domstolen. NågonHögsta enhetlig underrättspraxis kanav man
heller knappast tala Klart emellertidär ersättningsnivån generelltatt settom.

betydligt vidär lägre sexualbrotten. framgårän också tillDetta om man ser

Brottsskadenämndens praxis, enligt tidigare ivad betydandenämntssom

utsträckning kommit tjäna riktmärke för underrättema. Brottsskade-att som

nämnden lämnar vid dessa ersättning för lidande vanligt-brott medtyper av

vis standardiserade belopp 3 000 eller 5 000 kr. nämnden intekr Att——
lämnar ersättning med lägre belopp 3 000 följdkr är de uttalandenän en av
i motiven 1988till års ändringar i brottsskadelagen 19878892se prop. s.

innebär7 brottsskadeersättning skall lämnas endast vid allvarligareattsom

kränkningar. fall ersättning 000 företrädesvis vidDe när lämnas med 5 kr är

rån ochgrövre den skadelidande vid flera tillfällen för miss-när har utsatts

handel eller kränkande brott gämingsman. Beloppen harannat av samma
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tidpåemellertidjuli 1988. kanden 1 Manvarit oförändrade sedan senare

omfattning fastställai ökadnämndeniaktta tydlig tendens hos att er-en
fall.allvarliga000 i särskilt5 krför lidande till högre beloppsättningen än

olagasåsomersättningsgrundande brottgäller andradetNär typer av

hemfrids-rättssak,itvång, olaga hot,frihetsberövande, olaga övergrepp

stad-någoninte talavåld kanofredande och tjänstemanbrøtt, mot omman

underrättspraxis finns dockFrånersättningsnivån.praxis i frågagad om

våldofredande ochersättningen vid olaga hot,påflera exempel motatt

bil. lbelopp setill 3 000 kr eller lägretjänsteman bestämts t.ex.rent av

kränk-upprepadevarit fråga93. fall detrf. 20, 25, 26, 29 och närI om

förekommit seersättningsbelopplång tid emellertid högreningar under har

10 000 krtillersättningen bestämdesbil. rf. 30 32, därl ocht.ex. res-

överträdelseförfallet000 sistnämnda gällde ävenpektive 30 kr; det ansvar

ibrottvid dessaBrottsskadenämnden lämnarbesöksförbud. typer avav
000 kr.3 000 eller 5ersättning standardbeloppenregel med

Ärekränkningsbrott5.5.4

Även dom-rättsfallvägledande Högstabeträffande ärekränkning saknas av

går intepraxisi BrottsskadenämndensNågon ledningstolen från tid.senare
utgå vid dennabrottsskadeersättning inte kanheller få eftersom typatt av

brott.

tillefterlevande Dag1966 565 tillerkändesrättsfalletI NJA ens.

avliden medförtalpå grundHammarskjöld ersättning för lidande avav

50 000 kr.än000 penningvärde torde det10 kr. dagensI motsvara mer

två följandei domartingsrättbörjan 1980-talet gjorde StockholmsI av
851982, och41Cars Danowsky,likalydande uttalande se s.-

tryck-storlek vidskadeståndetsi frågapraxis föreliggerDen omsom
möjligenkanskadeståndet mycket begränsat. Dettafrihetsbrott innebär äratt

skadestånd, iideelltskadeståndet s.k.sin förklaring i utgörha naturatt vars
omständigheterfinns direkt konkretiseradesällanligger det endastatt som

Svårighetenstorlek.skadeståndetsligga till grund för beräkningkan attav
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bestämma skadeståndets storlek skulle sålunda ha medfört domstolarnaatt
varit benägna bestämma skadeståndet till förhållandevisatt låga belopp. Den
enskilde individens integritet skyddas obefogade påattgenom angrepp
denne straffbara.är Det är allmänt intresse därigenom tillgodoses.ett som
För den förfördelade individen kan emellertid uttalanden såsom i detta fall
innebära psykiskt lidande. Med hänsynett härtill och med hänsyn till vikten

den personliga integritetenatt skyddas även med beaktandeav hursamt av
liknande skadeståndsfrågor bedöms i andra länder med i stort samma upp-
fattning angående det personliga integritetsskyddet tingsrätten skälattanser
föreligger för höjning skadeståndets storlek detnär gäller förtalsbrotten av
i förhållande till vad hittills praktiserats.

I rättsfallet NJA 1987 285 bil. rf.I l 34, förtalrörde i TV-s. ettsom
uttalade Stockholms tingsrätt emellertid det på tidprogram, att senare

märkts tendens något höja skadeståndenatt utöver vad svaradeen motsom
penningvärdets fall, något tingsrätten ansåg riktigt.som

I tryckfrihetsmål brukar i allmänhet mellan 5 000 kr och 25 000 krnumera
dömas för lidande på grund förtal.ut belopp förekommerHögre dockav
ibland. rättsfalletI 1987NJA 285 bil. l rf.I 34 tillerkändes tvås.
polismän, i antal artiklar i tidning utpekatsett delaktiga isom en som
mordet på Olof Palme, ersättning för lidande med vardera 25 000 kr. I ett
liknande mål vid Svea hovrätt år 1990 tillerkändes fyra polismän ersättning

med mellan 5 000 och 15 000 kr bil.se I rf. 36. falletI det hade upp-
gifterna också spritts i flygblad distribuerats i 400 000ett 500 000som -
exemplar på olika platser i landet. högstaDet belopp hittills dömts utsom

100är 000 kr, tingsrätt tillerkände den s.k. 33-åringen år 1986som en som
under tid misstänkt för mordet på Olof Palme och vilkens ochen var namn
bild vid flera tillfällen publicerats i tidning bil.se l rf. 35.en

Beträffande ersättning för lidande på grund förolämpning kan nämnasav
avgörandeett Högsta domstolen, där kvinna utländsk härkomstav en av

kallats jävla svartskalle tillerkändes 2 OOOkr se 1989 374,som NJA s.
i bil. rf.1 39, och tingsrättsavgörande år 1990,ett där polismanen som
blivit förolämpad i samband med omhändertagande tillerkändes 0001 krett

se bil. 1 rf. 40.
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bestämmandeErsättningens5.6

Ersättningsprövande5.6.1 organ

kränkningförersättningfastställerdomstolprincip det allmänärI som
sigriktarErsättningsanspråk staten5.6.2. motavsnittbrott se somgenom

domstol sevidväcksinnan talanpåJK vägnarkan dock prövas statensav
villahemför-ellerhem-skadelidande har5.6.3. Vidare kanavsnitt ensom

sittmedförsäkringsbolagetsig tillvändaöverfallsskyddsäkring med s.k.

förmågasaknarokänd eller attfall då skadevållaren ärersättningsanspråk i

ibeslutarförsäkringsbolaget5.6.4.skadestånd avsnitt Innanbetala se
Ansvarsför-frånyttrandei vissa fallbolagetersättningsfrågan inhämtar

saknarSkadelidande5.6.5.avsnittsäkringens personskadenämnd se som

fåförutsättningarvissastället undervillahemförsäkring ikanhem- eller

statsmedelersättningbeslutarersättning Brottsskadenämnden, avomsomav
5.6.6.avsnittbrott sehar tillfogats skadatill dem genomsom

5.6.2 Domstol

Allmänt

mellan denuppgörelsefrivilligskadestånd inte fastställsOm ett genom
åtgärderrättsligavidtakan denneskadelidande,skadeståndsskyldige och den

skadeståndsskyl-på denstämningsin Efter ansökanför utkräva rätt.att om
tvistemål.domstolvid allmänskadeståndsfrågan handläggasdige kan som

handläggasställetskadeståndsanspråket iåtal för brottet, kanväcktsHar

Åklagaren förutsätt-vissaskyldig underdåmed åtalet. ärtillsammans att

utföraförbereda ochskadelidande,för densärskild kostnadningar, och utan

föraskadelidande självförutsättningar kan dentalan. Brister dessadennes

för-därigenom draochåklagarens talansamband medsin skadeståndstalan i

i brottmålet.framläggsutredningsmaterialdel det somav



SOU 199284 149

Frågor skadestånd på grund brott tingsrättprövas förstaom av av som
instans. i mål fullföljsHovrätt är överrätt från tingsrätt. Målsom som
fullföljs från hovrätt prövas Högsta domstolen sista instans. Möjlig-av som

heterna fåöverklagande hovrättsavgörande iatt överprövatettgenom

Högsta domstolen emellertid starktär begränsade.

Beroende på skadeståndsanspråket handläggs inom för brottmålom ramen

eller tvistemål gäller för handläggningen delvis olika regler.separat som

Tvistemål

Skadeståndsanspråk på grund brott kan enligt rättegångsbalken prövasav

vanligt tvistemål efter ansökan stämning. Målet handläggs enligtettsom om

reglerna dispositiva tvistemål. innebär bl.a.Detta domstolen inte fårattom

tilldöma eller denne yrkat och inteän heller får grundapart annatmera

domen på andra rättsfakta har åberopat.än Skadevållarens med-parterna

givande medför den skadelidandes bifallestalan vidare prövning,att utan

liksom leder till tredskodom.parts utevaro

Om skadeståndsbeloppet högstutgör halvt basbelopp, fördvs. när-ett

16varande 850 kr, tvistenkan handläggas enligt särskilda regler tviste-om
mål mindre värden. Syftet med dessa bestämmelser förbättra denär attom

enskildes främsträttsskydd nedbringa rättegångskost-att parternasgenom

nader. Förfarandet har utformats så skall kunna föra sin talanatt parterna

hjälp juridiskt biträde, och kostnad för sådant biträde kan inteutan av

rättegångskostnad.ersättas Möjligheterna fullföljdtill till högre instanssom

ocksåär begränsade, vilket ytterligare minskaär ägnat rättegångskost-att

nadema.

Är den skadelidande i behov biträde, kan han få rättshjälp för-underav

utsättning hans beräknade årsinkomst inte överstiger beloppatt ett som
sju gånger det basbelopp gällde året innan rättshjälp begärs.motsvarar som

För närvarande ligger således vid 225 400 biträdegränsen kr. Behov av
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hand ellersininte kan till rättenskildeföreligger den ta vara egenom
tjänsteställning biträda honom.harpå grundhjälp någonmed attavsomav

Brottmål

behandlas iskadeståndsanspråk på grund brottVanligast är att ett sam-av

föråtal brottåklagaren beslutaråtal för brottet. ärmed Detband omsom

inte uttryckligen undan-äråtal, dvs. alla brottallmänthör under somsom
emellertid vissaför harblivit brotthardärifrån. Den utsatt etttagna som

vid sidanantingenvid beivrande,medverka brottetssjälvmöjligheter att av

åklagaren.i stället föreller

i 20hänseenden finnsrättigheter i dessamålsägandensBestämmelser om
hörinte åtala brottbeslutarOm åklagarenrättegångsbalken.kap. ettatt som

20 8åtal för brottet kap. §själv väckaåtal, målsägandenallmänt kanunder
förföra talanmålsägandenförstycket.första Denna rätt att om ansvar

utifrån tvåväsentligenmotiverastraditioner i vårt land ochgamlabrott har
möjlighetbör hablivit kränkt brottharsynpunkter den attettgenomsom

fälls tillbrottsligei vilken denskaffa sig upprättelsedels processgenom en
sinaåldagama fullgörkontrolleraupprättelsefunktionen, dels attansvar

tillräcklig grund avståroch intei fråga beivra brottskyldigheter utanattom
målsägan-väcker åtal, harkontrollfunktionen. åklagarenOmfrån åtalaatt

domstolensliksom överklagabiträda åtaletockså möjlighetden attatt av-
allmänt åtal läggsstycket. Om20 kap. 8 § andratill högregörande rätt

9åtalet 20 kap. §.förutsättningarunder vissa övertafår målsägandenned,

anspråketenskildafrågan detansvarsfrågan ochhandläggaGenom att om

utredningprocessekonomiska vinster.ofta Dennårgemensamt som av-man

brottsliga handlingenbegått ärdenden misstänkte harstyrkaatt attser
handläggningen minskaralltid Genom dennästan gemensammagemensam.

beträffande demotstridiga domarmeddelasockså riskerna för detattman

olika frågorna.

i sambandanledning behandlasanspråk i brottenskilttalanNär avom
rättegången i brott-reglernaför gäller i allmänhetåtal brottetmed ett om

tillämpligainte ärtvistemålsreglema ärmål. konsekvensEn att exem-av
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pelvis tredskodom inte kan meddelas vidatt frågaI självaparts utevaro. om
processmaterialet gäller dock regler skadeståndsanspråketnärsamma som
handläggs självständigt i tvistemål. Om den tilltaladeett exempelvis medger

skadeståndsyrkandet skall detta bifallas på grundval medgivandet oavsettav
utgången i ansvarsdelen.

Vad angår bevisningen rörande det enskilda anspråket gäller bevis-samma
krav i tvistemål jfr Boman i SvJT 1967 83 och NJA 1962som 469,s. s.
i synnerhet justitierådet Karlgrens särskilda yttrande. En erkännandeparts

i enlighetgör härmed bevisning Överflödig i tvistemålsdelen inte imen
brottmålsdelen. frågaI sådan bevisning har betydelse endast för detom som
enskilda anspråket har domstolen inte befogenheterstörre i dispositivtän ett
tvistemål.

Om domstolen i mål där åtal och skadeståndstalanett handläggs gemen-
finner åtalet skall ogillas,samt kanatt domstolen ändå pröva det före-om

ligger skadeståndsskyldighet på civilrättslig grund. ogillandeEtt åtaletav
medför således inte med nödvändighet även skadeståndstalan skallatt ogil-

las. Detta gäller såväl gärningennär icke är brottslig straffnär är t.ex.som
förfallet. Som exempel på situation i vilken skadeståndsyrkande fåretten
bifallas ansvarstalan ogillas kantrots att nämnas den tilltalade åtaladäratt
för brott kräver uppsåtett medan skadeståndsskyldigheten grundas påsom

varaculpa. kanDet också så rätten i ansvarsdelen inte gåratt in skuld-

frågan eftersom åtalet skall ogillas på grund preskription. Särskildaav
bevisbörderegler kan också föranleda förutsättningarna för skadestånds-att

skyldighet uppfylldaär något brottsligt förfarandetrots inteatt kan läggas

den tilltalade till last se 30 § andra styckett.ex. avtalslagen 1915218.

En talan enskilt anspråk kan avskiljas från brottmålet, domstolenom om
finner fortsatt handläggning tillsammansatt med åtalet skulle medföraen

väsentliga olägenheter. I sådant fall gäller tvistemålsreglema förett den

fortsatta handläggningen det enskilda anspråket. Detsamma gäller närav ett

avgörande i lägre rätt överklagas endast beträffande skadeståndsdelen.
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åklagaren. Dennebrottmåletisitt kravmålsägandenframförOftast genom

förbereda ochåtaletsamband mediskyldighetfallockså i flesta atthar en
ocholägenhetväsentligskedet kantalan, an-målsägandens utanutföra om

obefogat.uppenbartspråket inte är

inte i formellthananspråkenskilt ärutför talanåklagarenNär omen
i dennesträttdenmålsäganden ellerombud förhänseende somatt anse som
ombuds.desammai är ettbefogenheterhans settstort somställe, även om

på denbehörighetsingrundaråklagarenutfärdas inte,fullmaktNågon utan

anmäler detmålsäganden ellernäråläggs honom en-tjänsteplikt annansom
rättegångiinträdasjälvhelstkan närMålsägandenanspråket.skilda ensom

talan.utfört hansdessförinnanåklagarendär
anspråketenskildaangående detföra talanåklagarenförBehörigheten att

ihandläggsanspråketenskildaoch detåtaletså länge sammaendastgäller

ibehandling denanspråket tillenskildadetavskiljerrättegång. Om rätten

behörighet. Be-åklagarensbortfallerordningen,föreskrivnatvistemålför

huruvidaberoendetalanmålsägandens ärförai högre rätthörigheten avatt

Åklagaren fullfölja talanintesålundakandit.fullföljsansvarsfråganitalan

italanFullföljer hananspråket.enskildabeträffande det ansvars-endast

enskildadeti frågafullfölja talan ävenemellertid rättfrågan har han att om

ochansvarsfråganibådefullföljt talansjälvmisstänktedenanspråket. Har

målsägan-behörig föraåklagarenanspråket, är attenskildabeträffande det

inte åkla-emellertidtillkommerSådan rätthögre rätten.talan i dendens

enskildadetbeträffandeendastfullföljer talanmisstänkte an-denomgaren

språket.

juli1i kraft denträddemålsägandebiträde,1988609Lagen somom
fåbekostnadbrottmål påi ettmöjlighet statensmålsäganden1988, attger

för-biträde kansådantmålsägandebiträde. Ettbiträdejuridiskt etteget -
förundersök-både underhandläggning,måletshelst underordnas när som
i högre rätt.förstförordnasocksåkanBiträdeåtal väckts.och sedanningen

till-det ärrättegången,iformellt utanintebehöver partMålsäganden vara
dock intetalan. Det äråklagarensanledningiskall hörashanräckligt att av
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biträdetillmålsägandebiträde förordnas.kan Rättenvid alla slags brott som

enligt 6 brottsbalken även,i mål brott kap.i första handgäller menom
inslagbrott medi mål del andravissa förutsättningar,under typer avom en

integritetskränkning.våld ochav
intressen imålsägandensuppgift tillMålsägandebiträdets är att ta vara

rättegången. Bi-förundersökningen ochhjälp undermålet och stöd ochge
föraåtalet och medbiträdahjälpa målsäganden medträdet kan även attatt

förinte åklagarengäller dockenskilt anspråk. Dettalan omsenareom
Målsägandebiträdet interäkning.för målsägandens ärskadeståndstalan

förs iskadeståndstalanmålsägandenbehörigt bistå medheller att somen

skade-tvistemål. ochenligt för Omsärskild ordning reglerna ansvars-

i mål där målsägandenståndsfrågor från början har handlagts ettgemensamt

avskiljs, blir alltsåskadeståndstalanmålsägandebiträde sedanhaft ochhar ett

Målsägan-i delen.målsägandebiträdet obehörigt bistå målsäganden denatt

i rättshjälpslagen,emellertid, förutsättningardebiträdet kan under som anges

skadeståndsprocessen.till rättshjälpsbiträde i den fortsattaförordnas

målsägandebiträdetmålet i sin helhet vidare till högre rätt, ärFörs genom

emellertidbistå målsäganden där. Omsitt förordnande behörigt ävenatt

och alltså endastavstår från föra målet vidare i ansvarsdelenåklagaren att

behörighet.målsägandebiträdets Denskadeståndsdelen överklagas, upphör

målsägandensemellertid fortsätta tillvarit biträde kanhar taatt varasom

biträde enligtintressen i ombud eventuellt rätts-egenskap eller somav

hjälpslagen.

fram i depar-till målsägandebiträde lagtsFörslag till utvidgad harrätt en
remissbehandlingtementspromemoria 199224, efter övervägsDs nusom

tillmålsäganden skall hai justitiedepartementet. Förslagen innebär rättatt
sexuellt ellervid vissa där inslagetmålsägandebiträde brottstyperäven av

be-likväl kan mycketvåld integritetskränkningensaknas därannat varamen
Vidare föreslåsbedrägerimål.tydande, såsom i vissa utpressnings- och att

i målmålsägandens intressenmålsägandebiträdets uppgifter tillatt ta vara
målsägandebiträde förordnatsvidgas. Sålunda skallskadestånd ett somom

skadestånds-bistå målsäganden med dennesi brottmål kunna fortsätta attett
särskiltavskiljs fördenna talan handläggastalan även ettatt somom

skalldärförskadeståndsanspråket mindre värden ochtvistemål, rörnärutom
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handläggas s.k. förenklat tvistemål. skall målsägandebiträdetDessutomsom
i utsträckning förstörre bistå målsägandenän närvarande kunna denneom
fullföljer sin skadeståndstalan till högre rätt.

5.6.3 JK

förekommer, i begränsadDet än utsträckning, frågorJK prövarattom om

ersättning för lidande enligt l kap. 3 skadeståndslagen.§ Genom kungörel-

1972416 statsmyndighetemas skadereglering i vissa fall har JKsen om

tillerkänts befogenhet reglera vissa skadeståndsanspråk bl.a.att mot staten,

sådana siggrundar på 2 kap. 3l § eller kap. 1 eller 2 skadestånds-§som

lagen.

befogenhetDen skaderegleringskungörelsen tillerkänts JK ut-som genom

inte hinder för den enskildegör väcka talan direkt vid dom-att mot staten

stol. Staten företräds då i målet JK.av

5.6.4 Försäkringsbolagen

brukarMan räkna med mellan 85 90och de svenska hus-att procent av
hållen skyddas hem- eller villahemförsäkringar består olikaav som av mo-

i fast kombination. år 1973Sedan ingår i de flesta sådana försäkringarment

vanligen kallas överfallsskydd. försäkringsmomentDettaett moment som

innebär den tillfogatshar personskada misshandel elleratt annatsom genom

uppsåtligt våld någon okänd eller inte skadeståndär kan betala kanav som

få skadeståndet från sin försäkring. Länsförsäkringar omfattarHosut egen

överfallsskyddet också skada till följd oaktsamhetsbrott. utförlig ochEnav

till delar alltjämt aktuell redogörelse för överfallsskyddet återfinns istora

197736SOU s. 57-62.

Överfallsskyddet kan konstrueratsägas slags omvändettvara som ansvars-

försäkring, försäkringsbolagetdvs. för skadevållarenskadansvarar omsom

hade tecknat ansvarsförsäkring. Ersättningen alltså enligt skade-beräknas

ståndsrättsliga grunder. den ersättningsbestämmelse återfinnsNär som nu
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i 3 skadeståndslagen år 1975 flyttades från dåvarandel kap. § dit detöver

5 kap. uppkom emellertid tvekan huruvida denna bestämmelse till-om var

lämplig beträffande frånersättning överfallsskyddet; villkoren för detta

försäkringsmoment hänvisade nämligen tillbara 5 kap. skadeståndslagen.

Sedan tid tillbaka det dock klart överfallsskyddet tillär rättatten ger

enligtersättning l kap. 3 § skadeståndslagen.även .
Överfallsskyddet gäller endast i fall då i sin egenskapskadasen person av

privatperson. Skador exempelvis har samband med yrkes- eller tjänste-som

utövning eller förvärvsverksamhet omfattas således inte överfalls-annan av

skyddet.

Överfallsskyddet gäller inte heller skadevållaren vid skadetillfälletom

omfattas försäkring den skadelidande. villkor har till-Dettaav samma som

kommit för inträffatundanta skadehändelser mellan sammanboendeatt som

dvs. i de flesta fall familjemedlemmar. uppkommitSkadorpersoner, som

vid bl.a. hustrumisshandel och alla fall sexuellanästan övergrepp motav

inom familjenbarn faller därför utanför försäkringen.

Ersättning lämnas inte skälig anledning sig förutan utsattom en person

risken skadas, dvs. framför allt då någon vårdslöshet eller oaktsamhetatt av

eller oförsiktighet försätter sig i situation där skaderisken särskiltär stor.en

påankommer bolaget visa försäkringstagaren skälig anled-Det utanatt att

ning sig för risken skadas. Enligt villkoren ytterligaregällerutsatt att ett

undantag, den skadelidande påverkad narkotikaalkohol,om var m.m.av

inte visaoch kan skadan saknade samband påverkan. denmed denna Iatt

juridiska litteraturen har dock hävdats villkoret sådan omvändatt om en

bevisbörda för den skadelidande strida 32 kon-torde § andra stycketmot

sumentförsäkringslagen 198038 rättslig verkanoch därmed sakna se
Nilsson i Försäkringstidningen 6-781 Slutligen vanligtvis12. lämnass.

inte någon ersättning försäkrade iden har skadats samband med hanattom

utfört eller medverkat till uppsåtligt brott.ett

Försäkringsbolaget utifrånbedömer självständigt ersättningens storlek

skadeståndsrättslig skadeståndet.praxis i de fall domstol inte har sakprövat
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innebär skadestånd såväldomstol utdömt, icke sakprövat kanDetta att ett av

i de fallhöjas bolaget. detta sammanhangsänkas I är att notera attsom av

bolagen betalar ersättning utdömts i domstol någonhögre änut regress-som

inte finns beträffande ersättningengärningsmannen den delrätt gentemot av

överstiger det domstolen utdömda beloppet.som av

det skadestånd råder bland försäkrings-När sedan gäller sakprövade det

Något bolagbolagen delade meningar i frågan bundenheten domen.om av

sig kan såvälhelt obundet sakprövade skadeståndsdomar ochanser geav

högre lägre ersättning. Vissa sig höja domstolbolag kunna ettsom anser av

sakprövat intebelopp sänka det.men
ÅtagandetErsättningens enligt i skadeståndslagen.storlek bestäms reglerna

gäller dock vilket flesta för-regelmässigt intill högsta belopp hos deett

säkringsbolagen Ersättninguppgår till 500 000 kr vid varje skada. lämnas

efter avdrag för självrisk.

Under år 1990 till försäkringsbolagen Skandia,anmäldes Trygg-Hansa,
Folksam, 087Länsförsäkringar, Holmia och sammanlagt 4Wasa, Ansvar
skador omfattades överfallsmomentet i eller villahemförsäk-hem-som av
ring. Tillsammans skadeersättningbolagen 36 milj. kr ibetalade änut mer
avseende ekonomisk ideell Uppgift ersättningen förde-och skada. hurom

Årlade sig på gått få. 1989 uppgickekonomisk och ideell skada har inte att
tillantalet skadefall till 3 985 utbetalda ersättningenoch den sammanlagda

32 milj. utgjordekr. överfallsmomentet i hemförsäkringen skadekost-Förca
båda försäkringspre-naden åren 2,5 sammanlagt inbetaldadenprocentca av

mien medan siffra villahemförsäkringen 0,32motsvarande för procent.var

5.6.5 Ansvarsförsäkringens personskadenämnd

Ansvarsförsäkringens år 1947AP-nämnden inrättadespersonskadenämnd

flertal försäkringsbolag ansvarsförsäkring. Nämndenmeddelarettav som

tillhar uppgift för ersättning enhetlig personska-verka rättvis ochatt enen

dereglering i ärendeninom försäkringsbranschen yttranden bl.a.och avger

ersättning villahemförsäkringar. Nämnd-överfallsskyddet i hem- ellerom ur

intesig till fråga storlek däremotbolagen i ersättningensyttraren menom
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bolagetskalli vållandefrågor. inte vill följa yttrande,Om bolaget ett

tillskälet dennaskadelidande detta ochunderrätta nämnden och den omom

yttrande ellernöjd med nämndensståndpunkt. skadelidande inte ärEn som

Nämndenfå prövad domstol.bolagets ställningstagande kan alltid saken av

i frågormyndighetpå begäran domstol elleryttrandenäven annanavger av

ersättning förgäller personskada.som

invaliditetsgradmedicinskavissa situationer, den skadelidandesI närt.ex.

för försäkringsbolagenuppgår till minst 10 %, föreligger det skyldigheten

inhämtainhämta i fall skall bolagennämndens yttrande. andraMen ävenatt

påkallatdetnämndens yttrande den skadelidande begär det eller är avom

ersättningSå ofta varit fallet fråga uppkommitsärskilda skäl. har när om

enligt l kap. 3 § skadeståndslagen.

ochlägstNämnden består ordförande och vice ordförande samt sexav

blandvice ordföranden, vilkahögst elva ledamöter. Ordföranden och utses

lagkunnigainte anställda i försäkringsbranschen, skallär varapersoner som
Övrigapersonskadeersättning.och särskilda insikter i frågor angåendeha

inom aktu-ingående erfarenhet personskaderegleringledamöter skall ha av

FörsäkringsbranschensSamtligaella försäkringsgrenar. ledamöter utses av

kansli-föreståsServiceaktiebolag. Nämnden har kansliett eget av ensom

chef.

ordföranden ellerbeslut deltar ordföranden och viceI nämndens en av

bolags-minst i minst två och högstdem enklare ärendensamt tre sex———-
deti behandlingenledamöter. Bolagsledamötema får inte delta egnaav

bolagets ärenden.

år.fem åren avgjort 450 ärenden An-Under de har nämndensenaste perca
3i l kap. §ersättning för lidandetalet ärenden det slags som avsesom
301990 denskadeståndslagen uppgick novemberunder perioden den 1 -

misshandelsbrott29 avsågoktober 1991 till 65, 14 avsåg sexualbrott,varav
lik-rån och22 avsåg ersättningsgrundande brott såsomoch resterande andra

000till 890 kr,nande. totala ersättningen för kränkning uppgickDen varav
och236 000 på misshandelsbrotten490 000 kr belöpte på sexualbrotten,

164 000 kr på övriga brott.
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5.6.6 Brottsskadenämnden

Brottsskadenämnden inrättades i samband med brottsskadelagen 1978att

413 i kraftträdde den l 1978.oktober Nämnden enligtärendenprövar

brottsskadelagen ersättning statliga medel, s.k. brottsskadeersättning.om av

Nämnden består ordförande, två vice ordförande och andra leda-treav en

Ordföranden och vice ordförandenamöter. skall lagfarna och havara er-

farenhet domare. de andra ledamöternaEn skall väl förtrogensom av vara

med frågor skadereglering, tvårör medan de Övriga ledamöterna skallsom

ha erfarenhet från olika sidor samhällslivet. kansliNämnden har egetav

förestås kanslichef. Till kansliet knutet antal handläggareär ettsom av en

med juristutbildning.

För brottsskadeersättning skall lämnas krävs det skadan haratt att upp-

kommit till följd brott. Gärningsmannen intebehöver känd, detav vara men

måste framgå utredningen skadan har uppkommit till följd brottattav av

och inte exempelvis olyckshändelse.genom en

Brottsskadeersättning förlämnas personskada och, i vissa fall, för sak-

skada förmögenhetsskada.och Sedan den l juli 1988 kan brottsskade-ren

ersättning också lämnas för lidande enligt 1 kap. 3 skadeståndslagen.§

Brottsskadeersättning bestäms enligt skadeståndsrättsliga principer med

följande undantag.

Ersättning med anledning personskada fastställs i formav som en-av

gångsbelopp utgår med högst tjugo gånger basbeloppet, för närvarandedvs.

674 000 kr, medan brottsskadeersättning anledningmed sakskada ochav ren

förmögenhetsskada utgår tiomed högst gånger basbeloppet, dvs. för när-

337 000varande kr.

brottsskadeersättningNär bestäms skall avräkning för skadeståndgöras

har betalats eller bör kunna bli liksom förbetalt ersättningsom annan som

den skadelidande har till på grund skadan. avräknasrätt Dessutom ettav

självriskbelopp, bestäms med ledning basbeloppet för det år undersom av

vilken skadan inträffade. år 1992 uppgår självrisken till 800 kr.För Före-
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ligger särskilda skäl kan nämnden avstå från självriskavdrag.dock Så sker

ofta vid exempelvis sexuella barn eller ungdom.övergrepp mot

Brottsskadelagen hänvisar beträffande jämkning skadestånd till be-av

stämmelserna härom i 6 kap. skadeståndslagen1 § innehåller dessutommen

regler går längre dessaän bestämmelser. Jämkning kan sålunda skesom om

särskilda skäl föreligger med hänsyn till den skadelidande sittatt genom

uppträdande i samband med brottet eller på liknande uppsåtligensättannat

eller oaktsamhet har ökat skaderisken. Vid sakskada eller förmögen-av ren
hetsskada kan ersättningen också jämkas, särskilda skäl föreligger medom

hänsyn till den skadelidande underlåtenhet vidta sedvanligaatt attgenom

försiktighetsåtgärder uppsåtligen eller oaktsamhet har ökat skaderisken.av

Under verksamhetsåret 199091 jämkades ersättningen i 14 fall vid person-
skada. Anledningen till jämkningen i flertalet fall den skadelidandeattvar
uppträtt provocerande. oftastDet fråga ömsesidig misshandel intevar om av
alltför allvarligt slag. Enligt nämndens praxis jämkningkan också ske vid
fall uppgörelser i brottskretsar i samband med narkotikahandel och lik-av
nande. Något sådant fall förekom dock inte till prövning under verksam-
hetsåret 199091. jämkadesDäremot ersättningen i situation inteen som
tidigare bedömts nämnden. Det gällde nattetid il-besöktav en man som en
legal klubb och där deltagit i hasardspel samband medI attom pengar.

efter ha vunnit del lämnade lokalen blev miss-hanattmannen, en pengar,
handlad. Nämnden ansåg besöket på klubben hadeatt utsattmannen genom
sig för särskild risk för våldshandlingar 120090.Dnr

Om den provocerandeuppträtt har tillfogats särskilt allvarliga skador,som
blivit illa knivskuren eller skottskadad, brukar nämnden socialat.ex. skälav

avstå från jämkning.
jämkningNär sker är det enligt fast praxis ideellabara den ersättningen

jämkas, inte ersättning för kostnader eller inkomstförlust se Brottsska-som
denämndens verksamhetsberättelse för år 199091, 22; jfr SOU 197736s.

183 och Conradi, 1988, 115s. s.

Ansökan brottsskadeersättning skall ha kommit in till kanslinämndensom

inom två år från det brottet begicks. föreliggerOm det särskilda skäl kanatt

ansökan emellertid den har kommit inprövas även Som sär-en om senare.
skilda skäl brukar godtas skadans fulla omfattning har stått förstklaratt

lång tid efter det brottet begicks, domstolsförfarandet i ochatt att ansvars-
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sjuk-grundskadelidandelång tid,skadeståndsdelen har tagit denatt av

inteskadelidandeersättning eller denvarit förhindrad ansökadom attatt om
förutsätt-allmänbrottsskadeersättning. Somtill medhar känt systemet en

ersättningsbe-fråga lågafårning i dessa fall det integäller dock att omvara

lopp.

polisanmältsharvidare brottetansökan krävsskall prövasFör attatt en

så inte skett.giltig anledning tillsökanden visareller attatt

skadeståndfråganbrottsskadeersättning, haransökanNär görs omen om
brottsskadeersättningEftersompå brott ofta domstol.grund prövatsav av

skadestånd, kanförgällerinte i följer regleralla avseenden somsamma
till grundvidare läggasskadeståndsfrågan inteavgörande idomstolens utan

intesåledesBrottsskadenämnden ärför bedömningen i brottsskadeärendet.

storlekskadeståndsfrågaförordnat idomstol kan habunden vad ettav en

förarbetena prop.prövning i ärendet.måste självständig Igörautan en

domsto-i sakens126 framhålls det ligger197778 44 dock attnaturatts.
prövning,vidvägledande dennablilens avgörande i allmänhet kommer att

skade-prövningi sakliggått inunder förutsättning domstolen haratt av

medgivandepå grundinte skadeståndet enbartståndsfrågan och dömt ut av

följaunderlåtaskälfinnasskadevållaren. Vidare det kansägs attattattav
intetillkommitomständigheter hari fall dådomstolens avgörande även som

Brottsskadenämnden ock-praktiken harvid domstolsprövningen.kända Ivar
och endastutsträckningi mycketså kommit domargodta sakprövade storatt

utdömt.domstolenbeloppersättningen till lägre änundantagsvis bestämt

högre ersätt-Brottsskadenämnden lämnarinte ovanligtdetDäremot är att

ning bestämt.domstolän

brottsskadeärenden.iinstansförsta och sistaBrottsskadenämnden är

ingentingdetöverklagas. ärbeslut får alltså inte DäremotNämndens som

på begärankan skeomprövning.hindrar till Dettaärende avatt ett tas upp

initiativ.på nämndenssökanden eller eget

tillskadelidandes råtti denbrottsskadeersättning, inträderUtgår staten

utgivenregressvis återkrävamöjlighethar såledesskadestånd. Staten atten
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brottsskadeersättning från förarbetenavållat skadan. prop.den har Isom

197778 126 sig31 f t framhålls olika synpunkter därvidoch 55 göratts.

gällande; samtidigt brottslig skadevållaredet angeläget rättär görattsom en

för sig och inte kommer skadevållare därför brotts-i bättre läge andraän att

skadeersättning utgår, frihetsstraffviktigt den efter ellerär det ettatt som

vård förföljs inteskall i samhället inte skulder hanannan anpassas somav

kan klara hindrar normala förhållanden.eller honom leva underattav som

måste därför i varje särskilt fall awägning mellan dessa in-Det göras en

varvid de vårdpolitiska särskild bety-synpunkterna bör tillmätastressen,

delse. till således tillämpas försiktighet såRätten skall med attstorregress

skadevållarens anpassning till samhället inte försvåras.

Brottsskadenämnden hittills också visat återhållsamhet medhar att regressa

skadevållaren. Under verksamhetsåren skett endastde har detmot senaste

i något fall.enstaka betydelse i Brottsskadenämn-Av sammanhanget är att

iden skyldig varje bedömningär ärende med känd gärningsman göraatt en

betalningsförmåga;dennes detta leder i fall till ansökningendel attav en om

brottsskadeersättning ogillas fåunder hänvisning till det bör gå att utatt

skadeståndet gärningsmannen. aktualiseras därför bara i fall därRegressav

det blir känt gärningsmannens ekonomiska situation haravsevärtattsenare

förbättrats se Brottsskadenämndens verksamhetsberättelse 199091 23.s.

Under verksamhetsåret 199091 ansökningar brotts-kom det l 751 om
skadeersättning till jämfört 606 ansökningarBrottsskadenämnden med 1
under verksamhetsåret 198990, 998 827 avsågrespektive person-varav
skador och 753 respektive 779 förmögenhetsskador. Underavsåg sak- och

tid brottsskadeersättning 19,8betalades 2l milj. ikrutsamma varav caca
milj. kr för milj. för sakskador. jämförelsepersonskador och 1,2 kr Enca
med verksamhetsåret 198990 för personskadorvisar ersättningamaatt
ökade med 8 milj. ersättningama för sakskador minskade medkr, medanca

milj. personskadesi-l kr. Förklaringen till medelsåtgången påden ökadeca
framför flerdan allt verksamhetsåret avgjordes betydligtär det underatt

173 respektive 120.sexualbrottsärenden under verksamhetsåret innanän
Ytterligare skadefallförklaring ersättningsnivån vid dessaär typeratten av
höjdes fr.o.m. för ideellden l juli 1990. sammanlagda ersättningenDen

vid uppgickskada sexualbrott verksamhetsåret 199091 till 11,7under ca
milj. milj. krkr 5 milj. kr verksamhetsåret innan. beloppet 11,7Avmot ca
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utgjorde jämföra med 3,2 milj. kr8 milj. kr ersättning för kränkning, att
således alltverksamhetsåret innan. Ersättningarna vid sexualbrott utgör en

består tillandel medelsåtgången på personskadesidan och över-större av
såsombrott,vägande del ersättning för kränkning. Vid andra typer avav

liknande denmisshandel, rån, hemfridsbrott, olaga hot m.fl. brott mot per-
kränkningsonliga friheten, utgick 199091 ersättning förverksamhetsåret

milj. jämfört 000 verksamhetsåret innan semed 1,4 kr med 450 krca ca
för 199091 9Brottsskadenämndens verksamhetsberättelse s.

förhållanden5.7 Utländska

5.7.1 Norden

Danmark

Enligt i från år 1984 skall denl § den danska skadeståndslagen ärsom

skadeståndsskyldig och, ska-ersättning bl.a. för svie smerteutge omog

fått varaktiga för dessadan har följder, för varigt mén. Grunderna er-

sättningar, tidigare domstolspraxis, direkt i lagenutvecklades isom anges

3 och i form vilka underkastade årlig index-se 4 §§ schabloner ärav en

reglering i administrativ väg.

varjeErsättning för svie utgår med vissa belopp för dagsmerte somog
den skadelidande mén medhar varit sjuk. Ersättning för varigt bestäms
hänsyn till till olägen-skadans medicinska och omfattning och uppkomnaart

i femheter den skadelidandes dagliga livsföring. Vid mengrader under pro-
omfattar radutgår emellertid inte någon ersättning. Mentabellencent en

vanliga inte finns iskador. Om det föreligger skada ta-upptagenen som
tabellen.bellen, fastställs utifrån fritt på grundvalmengraden skönett av

föreliggerTabellen normaltabell, och avvikelse kan ske detär när spe-en
ciella förhållanden. blir vid olikaersättningen sedan deHur stor mengra-
dema uttryckligen i lagen.anges

Enligt 26 ansvarig för rättsstridig§ gäller vidare den äratt ensom

betala denkränkning någon frihet, fred, eller skalläraav annans person
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förorättade gottgörelse för tort dvs. oförrätt, förödmjukelse, skam e.d..

Härmed i första hand kränkningar och självkänslan, dvs.äranavses av en

uppfattning sitt värde omdömet honom. kränk-och Enegetpersons av om

ning kan ofta sig iuttryck beskyllningar förolämpningar sigtelserochta

ringeagtsytringer också i våldsförbrytelsersexualförbrytelser, ochog men

i frids- och frihetskränkningar Vinding 1989,Kruse, 444.s.

Något krav på den rättsstridiga kränkningen straffbar inte.gällerär Ettatt
sådant krav fanns tidigare är 1972 framför förbort allt ökatogs attmen

förskyddet privatlivets fred. ansågs nämligen olämpligt föl-Detta krav av
jande skäl. det första medfördeFör kravet processuellt den skade-rent att
lidande för få privaträttslig skadevålla-upprättelse tvingades styrkaatt atten

gjorthade sig skyldig till straffbar gärning. det andra kunde detFörren en
ñnnas kränkningar inte straffbara likväl förtjänade pri-som var men som en
vaträttslig reaktion. tredje möjlighet förFör det skulle till ersättningen
ideell skada kunna tjäna för sådan ekonomisk skadaett surrogatsom som
den skadelidande vid oaktsam freds- ärekränkning ofta drabbadeselleren

inte kunde bevisas. sanktiondet fjärde låg privaträttsligFörav men som en
i form ersättning för ideell iskada vid kränkningar privatlivets fredav av
linje med tendensema i särskilt Frankrike,andra länder, Tyskland och USA,

öka personlighetsskyddet för enskilda Vindingde medborgarna seatt
1976,Kruse, 405 foch i SvJT 1987 404s. s.

I begreppet rättsstridighet ligga fråga culpösdet skallattanses vara enom
kränkning viss grovhet. kränkningen måsteDet innebär attav senare vara

viss betydenhet för kunna rättsstridig. Småchikanerier ochattav anses
Ävenliknande faller således utanför det rättsstridiga området. det ärnär

fråga brottslig handling utgår ersättning i fall Vindingbara grövreom en

1989,Kruse, 444.s.

Vad i övrigt ligger ii kravet rättsstridighet inte preciseratsharsom

någon formel.generell fråganhar överlämnats domstolarnaDet avgöraatt

efter avvägning i det enskilda fallet å sidan kränkningensmellanen ena

grovhet, privatlivets fred och hänsynen till skadelidande i övrigtden osv.

och å andra sidan de samhälleliga hänsyn eventuellt talar för hand-attsom

lingen får rättsenlig, såsom offentlighetens intresse fripassera som enav

nyhetsförmedling.
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ipersonskadorutgå vidskallersättning för tortinte avsiktenDet är att

1989,Møller,Vinding1989, 445 och KruseVindingallmänhet Kruse, s. -
omständighetersådanavållats underhar339. Endast personskadanoms.

personliga inte-kränkning densärskildinnefattarden dessutomatt aven
vidframför alltgällerförmöjlighet till ersättning tort. Detgriteten finns

ersättningtendensvisserligen spåraspraxis kansedlighetsbrott. I att geen

personskadauppsåtligt tillfogadformervid vissa andraför ocksåtort av
iför tortför ersättningFörutsättningarna1984, 107.Eyben,se s.von

våldet harnämligenkrävssådana fall dock mycket begränsade. Detär att

hånandeförödmjukande ochkränkande,sådana särskiltunderutövats om-

själv- ochskadelidandes äre-denständigheter ägnade kränkaär attsom
litteratur158 åberopad165 iLerche, 1990, och därkänsla se samtnots.

anmärkningsvärdförrättsfall finns också uttryck191. De ensom gers.
19 och 20.bil. 2 rf. 14,restriktivitet på punktdenna se t.ex.

ersättningtillmotsvarighetenTidigare kränkning medförakunde atten grov
för detta slagsför svie höjdes den normalasmerte utöver taxan er-og

skadeståndslag.1984 årsmöjligt enligtsättning. emellertid inteDetta är
därförfallför i dessa ärkunna ersättning tortBehovet att numeraav ge
användningökademellertid framhållitsförut. harstörre än Det att aven

individualisering skulleviss stämmaersättningen för för uppnåtort att en
enkelstandardiserad,stånddåligt få tillmed strävandena bakom lagen att en

förersättningSamtidigt medgettsersättningskrav. haruppgörelse att enav
allvarliga våldsbrott,vidfå självständig betydelsetort måhända kan större

funktionsin-fysiskaför varigt mén endasteftersom ersättningen avser
Eyben,till följd brottet seskränkningar och inte psykisktett trauma vonav

1984, 108.s.

oriktiguppkommit vidnågra fallFrågan ersättning för har itort myn-om
Även för självafallersättning i sådant hardighetsutövning. gettsettom

tillfoga skadanuppsåti brist skadevållarenspersonskadan, har attman
Eyben,ersättning för tort seinte sig ha för utdömagrundansett att von

1984, 110.s.
rättsenliga baraintegritetenVid sådana ingrepp i den personliga ärsom

i fallför utdömasersättning tortföreligger till ingreppet kansamtyckenär
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operation och liknandeinte inhämtats. exempel ärdå samtycke har Ett me-

skadelidande, kanbidrar till deningreppet botadicinska ingrepp. Om att

1984,Eyben,krävas seersättning för tort knappastän von s.annan

110.

allvarlighet,till kränkningensmed hänsynErsättningens storlek bestäms

övrigt. Skadevållarens eko-omständigheterna ibeskaffenhet ochhandlingens

inte någon betydelse.tillmäts i detta sammanhangförhållandennomiska

vid full-omkring 30 000för närvarande ligga DKRErsättningen torde

sådantvid försök tillO00 20 000våldtäkt och omkring 15 DKRbordad —
rättsfallen i bil.2vid incestbrottungefär seNivån densammabrott. är

ersättning för tortallvarliga våldsbrott däravsnitt Vid sådanal.

till 20 000 25 000uppgåttersättningenundantagvis dömts har mestut som -
ärekränkning och liknandegäller gär-bil. 2 avsnitt 2. detNärDKR se

på förhål-beroendeersättningen för mycket starktningar varierar tort

i enskilda fallet.landena det

kvinnlig sång-tillerkändestid UfR 1986.405 Qfall frånI ett ensenare
bilder tagits med50 000 sedanersättning för med DKR,erska tort som

tidningpublicerats ipå badstrandteleobjektiv hon gått toplessnär somenen
former intryckundertill sexuella intressen ochappellerade läsarnas som gav

i tidningen.medhon hade accepterat attatt varaav

Finland

ersättning för ideell skadainställningen tilli många harLiksom andra länder

dömasinte kunnarestriktiv i Finland. Sådan ersättningvarit ut utananses

direkt stöd i skriven lag.

från år 1974 denskadeståndslagen är2 i finskaEnligt 5 kap. § den som

och försveda och värkberättigad till ersättning förtillfogas personskada

2bestående 5 kap. §.lyte eller annat men

så-ocksåfysiska obehagvärk andrasveda och ochMed smärta menavses
fysiska obehagen. Ersätt-lidande med dedant psykiskt hänger sammansom
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ningen för lyte och bestående obehag, psykiskt lidande,närmastmen avser
mindervärdeskänslor, hinder utföra dagliga sysslor, besvär läggaatt att om
livsföringen till vad fallet i frågaI är ersättning företc. motsats som om
sveda och värk kan ersättningen för beståendelyte och psykisktmen avse
lidande samband med fysiska obehag, vid förlust förmågautan t.ex. attav
musicera eller sporta.

skadeständslagens tillkomst möjligtFöre det döma ersättning föratt utvar

lidande samband med personskada lidandet tillfogatsendast närutan genom

våldtäkt, frihetsinskränkning eller dylikt. ärekränkningDäremotannat gav

i inteallmänhet till ersättning för ideellrätt skada Saxén, 1975,se 84.s.

Numera gäller emellertid enligt 5 kap. 6 skadeståndslagen§ bestämmel-att

personskada tillämpasskall i fråga ersättning föräven lidandeserna om om

tillfogatshar brott frihet, eller hemfrid eller dy-äramot annatsom genom

likt likhetbrott. I med vad gäller i Sverige har således tillrättensom

ersättning för lidande samband med personskada knutits till vissautan

brottsliga gärningar; till skillnad från den motsvarande svenska bestämmel-

dock den finska inte uttryckligen ofredande ersättnings-ettsen anger som

grundande brott. överlåtitsDet har rättstillämpningen bestämma vadatt

är annat dylikt brott. sådantSom brott iatt rätts-som anse som anses
praxis falsk angivelse, liksom kriminaliserad olovlig avlyssning ellert.ex.

observation Saxén, 1975, 86.se saknas iDäremot exempel rättspraxiss.

på ersättning för lidande dömts vid misshandel. Förmögenhetsbrott,att ut

skadegörelse, inte dylikt 197843utgör annat brott se HD ocht.ex.

Saxén, 1983, 400.s.

Ersättningens storlek bestäms till samtligamed hänsyn föreliggande

omständigheter, varvid gärningsmannens skuldäven betydelse.är Detav

har naturligt eftersom betraktar ersättningenansetts ettsenare man som

slags upprättelse, även dess tyngdpunkt ligger i reparation. dom-Närom

stolarna utdömer ersättning för ideell skiljerskada de sällan mellan er-

sättning enligt 5 kap. 2 § och 5 kap. 6 skadeståndslagen.§

Ersättningsnivån vid lidande i 6 skadeståndslagen5 kap. § lig-som avses

generellt lägre i Sverige. uppgiftän Enligt finns det inte någrasettger
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i frågaavgöranden storleken denna ersättning vid olikavägledande om av

förefaller finnasbrott. tendens hos domstolarna dömaDet att uttyper enav

ersättningsbelopp 1983, 399.något tidigare Saxén Vid våld-högre än se s.

ersättningen liggabrukar kring 30 000 dvs. 40 000 kr.täkt FMK, ca

i fallhar dömts hovrätt år 1980 för lidande tillSamma belopp ett ut av en

osakliga och partiska uppgifter lämnats iföljd TVattav om en persons

affärsföretag och dess verksamhet. allmänhet torde lägre ersättningardockI

för eller kränkning privatlivet Saxén, 1983,dömas brott ära semotut av

399s.

Norge

skadeståndslagen liderEnligt den norska från år 1969 kan den som person-

ersättning, förutom för ekonomisk i form inkomstbort-skada kräva skada av

extrautgifter, för ideell Ersättning för ideell ifall och skada. skada lämnas

ménerstatning eller oppreisning. Till skillnad från vadform av som

nordiskai övriga länder inte sveda värk särskildgäller ersätts och som en

ersättning ingår emellertid, åtminstone delvis, i ersättningen försådanpost;

oppreisning
.

ménerstatning skall utgå fordras skadeståndslagen 3-2enligt §För attatt
medicinsk varaktig och betydande. kravet harskadan Detär art,av senare

för skall småskador och därföruppställts undvika tvisteratt attman om
inte utsträckningmindre betydande skador i någon reducerastörreansetts

efterpersonliga livskvaliteten. Menersättnin domstolarnaden bestämsgen av
storlek ochfritt skall därvid till medicinska ochskön. Hänsyn menets arttas

skadeli-betydelse för den livsföringen. skall dendess personliga Däremot
ekonomiska förhållandendandes inte beaktas.

3-5ménerstatning regel i §Vid sidan bestämmelsen gäller en omav om

för och ellerengångsersättning tort smärtaoppreisning, utgörsom en

skyldig-icke-ekonomisk Enligt bestämmelse kanskada dennaart.annan av

åläggas uppsåtligen eller oakt-oppreisning denhet att utge av grovsom

falskkränkningtillfogat någon ellerhar personskadasamhet genomenen
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våldtäktanklagelse, och vissa andra sedlighetsbrott, vissa brott i familjeför-

personliga friheten ofredande.hållanden, brott den eller Denmot som upp-

såtligen eller oaktsamhet har vållat någons död kan enligt 3-5§av grov

också åläggas oppreisning till den dödes make, barn eller föräl-att utge

drar.

år 1988justisdepartementet tillsatt kommitté i betänkandetEn har NOUav
199216 Sterkere økt for kriminalitetsofre föreslagitstøtte attvem og
uppräkningen ersättningsgrundande i 3-5brott § skall kompletteras medav

legemsfomaermelbrotten se, inbrott, utpressning rån;och dessa brott anses
nämligen medföra sådankunna tort smerte det rimligt denäratt attog
skadelidande tillerkänns oppreisning 62.bet. Kommittéföreslagetse s.
innebär den har levt i äktenskapsliknande förhållandeäven medatt som
någon uppsåtligendödats eller oaktsamhet skall kunna få opp-som grovav
reisning skadevållaren.av

Skyldighet ersättning i form oppreisning för skada ickeutgeatt av av

ekonomisk kan vidare enligt 3-6 åläggas§ den har kränkt någonart som

eller privatlivets fredära oaktsamt eller straffbartettannans genom

Vidhandlande. ärekränkning kan oppreisning också tillerkännas juridiska

personer.

oppreisning skall bestämmas efter vad finner skäligt. Bedöm-rätten

ningen skall utifrån såväl objektiva subjektiva kriterier, bådegöras dvs.som

utifrån vad kränkningen typiskt föra sigkan med tortsett anses av og

och skadelidande kränkningensmerte hur den har upplevt i det enskilda

fallet. Andra kan betydelse för bedömningen ärmoment parter-som vara av

särskilt skadevållarens, ekonomiska förhållanden gradenoch skuldnas, av

Lødrup, 1987, 365; jfr 1985,se Nygaard, 139. detta sammanhangIs. s.

kan oppreisning inte ansvarsförsäkringnämnas täcks skade-att av en som

vållaren kan tänkas ha och inte omfattarheller arbetsgivaransvaret dennaatt

ersättning 1987,Lødrup, 365.setyp av s.

Rättspraxis 50 åren visar frågorunder de det inte oftaärsenaste att som

oppreisning till prövning i praxisär domstol. I äldre detom uppe var

framför allt vid trafikbrott sådan ersättning dömdes Nygaard,seutsom
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1985, 140 f och 1987, 365 Under de tio åren harLødrup, senastes. s.

blivitdet dock vanligare oppreisning uti mål sedlighetsbrott.dömsatt om

Vid sådana brott förefaller ersättningsnivån också stigit i viss mån.ha

Sålunda låg nivån vid våldtäkt början 1980-talet omkring 15 000i av -
20 O0 år 1987 inte ovanligt ersättningen uppgickNKR, medan det attvar

till 50 O00 Normalt ersättningen dock för närvarande ligga vidNKR. torde

30 000 NKR.

Beträffande sexuella barn visar genomgångövergrepp rätts-mot en av

praxis vid lagmansrettene i åren 1988 och 1989 påNorge under en nor-

malersåttning också 30 000 från fallden beloppen tillNKR, ävenrunt om

fall varierar alltifrån 5 000 150 000 På förslagNKR. grundval ett avav-
arbetsgrupp, haft till uppgift skadeståndsråttsligautreda bl.a.atten som

frågor i samband med sexuella nyligen genomförtsbarn, harövergrepp mot

lagändring syftemed höja nivån på ersättningen 199113se NOUatten

och 1991-9220. Enligt0t.prp. den lagtexten skall domstolarna vidnya

bestämmande ersättningens storlek lägga särskild vikt vid handlingensav

hur lång tid förhållandet pågått, handlingen innefattat missbrukart, ettom

släktskapsförhållande, vårdnadsförhållande, beroende- eller förtroende-av

förhållande och handlingen förövatshar på särskilt smärtfullt ellerettom

kränkande sätt.

Vid tillkomsten lagändringen förutsatte justisdepartementet denattav

skulle medföra väsentlig nivån förhöjning oppreisning vid all-en av

varliga sexuella barn och framhöll ersättningenövergrepp bordemot att

bestämmas hänsyn till 000det maximibelopp för närvarande 150utan om

NKR gäller förden norska brottsskadenämnden ersättningnär utgersom

personskada vållad straffbar handling; nivåbelopp denna bordeövergenom

emellertid bli aktuella bara i allvarliga fall.mycket

Arbetsgruppen jämförde ersättning tidigare utgått nivånbl.a. den medsom
på ersättningen för frihetsberövandeoberättigat i fall där misstanken gått ut
på sexuella på fallövergrepp bam. pekade därManmot ett somen man
varit oberättigat fängslad misstänkt för incest med dotter tillerkäntsen- -
oppreisning 100med 000 för kränkning icke-och skadaNKR annan av
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tiller-fall i vilket1988 1169, ochekonomisk Rt. annatettart en mans.
felaktigt åtalad och häktadblivitefter hamotsvarande beloppkänts att

348. det1990dotter Rt. Iförmisstänkt sexuella övergrepp mot s.en
000 medtill 30 NKRersättningenforhørsretten bestämtfallet hadesenare

fannvåldtäktsoffer.tillnormalerstatningen Høyesteretthänvisning till
jämförelsesådanskäl för detta,någralämna närmaredock, attattutan en

till 100 000 NKR.ersättningenbestämdeträffande ochinte sagtsomvar
skadeverkningama vid sexuella övergreppframhöllArbetsgruppen motatt

ochfrihetsberövandeoberättigatvid oriktigt åtal ochallvarligarebarn änvar
skäl tillfinna berättigadesvårtdärför detmenade bl.a. attattatt var

vidbam änvid sexuellaersättningsnivån skulle lägre övergrepp motvara
oberättigade frihetsberövanden.

Övriga Europa5.7.2

England

grundadehandlingsregleroskrivnaskadeståndsrättenEngland byggerI

syfteSkadeståndets främstalaw.på domstolsavgöranden common anses

Utgångs-utstå.fåttför det lidande denneden skadadekompenseraattvara

fulltskadan skall kompenseraspunkten är ut.att

allmäntskiljer mellanersättning för personskadadet gällerNär man

special dama-skadeståndsärskiltskadestånd general damages och

kostnaderochinkomstförlustsärskilda skadeståndetges. Det avavser

dagenskadetillfället ochhaft i tiden mellanskadelidandeolika denslag som
ekonomiskskadeståndetskadeståndsfrågan allmännadå Detavgörs. avser

eller non-personal lossideell skadatiden därefterskada för samt

svedainvaliditet disablement,ideell skadaeconomic loss. Som ersätts

oflossglädjeämnenförlustpain suffering ochandoch värk av

amenities.

förlustensådan, dvs.själva skadandisablementErsättning för somavser
funktionsnedsättningenkroppsdel ellerfunktionsnedsättningeneller avav en

svenskadenersättningspost närmasti dess helhet. Dennakroppen motsvarar
stadigvarande men.ochlyte annatposten
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syftarPain på fysisk smärta skadan för med sig. Ersättningen här-som
för bestäms vanligtvis med hänsyn till hur lång tid smärtan Manvarar.
beaktar emellertid gradenäven medvetande hos den skadadeav personen.
Suflering syftar psykiska besvär påtagligt slag. ersättningFörmera av
i sistnämnda hänseende fordras i princip det frågaär konstateradatt om en
psykisk sjukdom eller skada. Känslomässiga reaktioner och fömed-av sorg
ring berättigar däremot inte i sig till skadestånd.

Om den skadelidande avlider till följd skadan efterlämnaroch näraav
anhöriga dessaär däremot berättigade till skadestånd för och saknad,sorg
s.k. bereavment damages. Sådant skadestånd utgår i England till den av-
lidnes make eller, den avlidne under 18 år, till dennes föräldrar.om var
Skadeståndets storlek angiven iär lag uppgåroch för tillnärvarande ett
standardiserat belopp motsvarande 00075 kr.ca

ofLoss amenities syftar på olika följder skadan alla utmärksav som av
de innebär begränsning, tillfällig elleratt den skadelidan-permanent,en av

des möjligheter njuta livet eller livsglädjen eller mindreatt gårattav mer
förlorad. Under denna det lidandeersätts följer den skade-post attsom av
lidande på grund skadan inte längre kan ha fungerande sexuallivt.ex. ettav

också skadans inverkan på yrkesliv och fritidsaktiviteter. det gällerNärmen
skadans betydelse för arbetslivet beaktas alltifrån ökad anspänning i arbetet
till förlust lovande yrkeskarriär. Under denna också hänsynav en post tas
till sådana omständigheter minskade utsikter för den skadelidande attsom
bli gift eller skadan leder till skilsmässa. Om och iatt vad mån ersättning
utgår i högär grad beroende den skadelidandes personliga förhållanden.av
Skadeposten har alltså likheter med den svenskastora olägenheterposten
i övrigt.

Ersättningen för ideell skada bestäms i varje enskilt fall med ledning av
tidigare avgöranden jämförbara fall. Detta underlättasav attav nya av-
göranden betydelse varje månad refereras i särskild publikation.av en

Ofta bestämmer domstolarna ersättningen för ideell skada till samlatett
belopp och skiljer således inte mellan olika ideellslags skada. Skiljelinjen
går i stället mellan allmänt och särskilt skadestånd. Detta torde till delstor
kunna förklaras med räntesatserna inte är desamma.att

Vid sidan den skadestånd och tillnämnts har endatypav av som nu som
syfte kompensera den skadelidande har iatt England vissa andra slagsman

skadestånd. Således kan nominellt eller symboliskt skadestånd nominal

damages utgå någon liditnär intrång i sina lagliga rättigheter inte kanmen
visa lidithan någon förlust eller skada.att

En skadestånd exemplary damages,typ är utgå vidkanannan av som
skadeståndsgrundande handlingar särskilt skymflig eller kränkande art.av
Syftet med detta skadestånd förstaär hand straffa gärningsmannenatt men
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inneburit för denkränkningenlidandedetockså gottgöraviss måni att som
fall dåsådanaförfrämstskadestånd ärslagsskadelidande. avsettDetta

olagligafrågadeteller ärmaktmissbruk närtillskyldiggjort signågon om

be-straffande inslagetgrund detproñtsyfte. Påiföretagnahandlingar av

skullevadbeloppväsentligt äntill högreskadeståndsbeloppet somstäms

skadeståndetTanken ärskadelidande.den attenbart gottgöraförfordras att
då det finnsfalli sådanaendast ettrestriktivt ochmycketanvändasskall

ivid förtalmestadelsdetförekommer ärdetbeteende.straffvärt Närklart

sammanhangi andraförekommer ävenbelysning detmassmedia. Till attav
kvinna73-årigtillerkändenyligendomstolemellertid nämnaskan att enen

000500 kr,cirkamotsvarandebeloppmedslagetskadestånd det här ettav
polisvåld.för brutaltblivitkvinnansedan utsatt

vilket närmast ärdamages,aggravated etts.k.Vidare förekommer

i detomständigheterförsvårandegrundskadestånd påförhöjtslags en-av
sexuellavidendastprincipiförekommerskadeståndfallet.skilda Detta

såradeför dennesskadelidandedenkompenseraoch ärövergrepp attavsett
skade-dennadamagesfrån exemplary typskillnadTillkänslor. avanses

gärningsmannen.straffasyfteinte tillstånd ha att

vi i Sverigedet slagför lidandeersättningtillMöjligheten avsersomav
begränsadprincipEngland iisåledesskadeståndslagen är3med 1 kap. §

myndighetsmissbruk.olika slagochärekränkningsbrottsexualbrott,till av
skadestånd,förhöjt allmäntformlidandet iVid sexualbrotten ersätts ettav

myndighets-ochärekränkningsbrottvidmedan detaggravated damages,

damages.exemplaryförinommissbruk ersätts ramen
prövningförföremålblir sällanpå grund brottskadeståndFrågan avom

skadeståndstalanmedförklarasdetta kunnadel torde attTilldomstol.i en
i flestaskadelidande deäråtalet.med Deninte handläggsi regel gemensamt

i dedock endastväcksSådan talantvistemål.italanhänvisad väckafall att
nå-förmåga betalahargärningsmannensig attdå visarundantagsfall det att

skadestånd.got
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Någon motsvarighet till det överfallsskydd ingår i den svenska hem-som

och villahemförsäkringen finns inte. kan de skadelidande sigDäremot vända

till statlig brottsskadenämnd, Criminal Injuries Compensation Boarden

CICB. Denna nämnd tillämpar i allt väsentligt skadeständsrättsligasamma

principer domstolarna. För ersättning skall utgå fordras dock detattsom att

frågaär personskada uppkommit till följd våldsbrott ochom attsom av
skadan sådantär slag den kan värderas till minst l 000 pund, dvs.attav ca
10 000 kr. Nämnden varje årprövar mycket antal ärenden, ochett stort

dess praxis har kommit få betydelse det gäller skadeståndsnivånnäratt stor

i England.

Ersättningen vid våldtäkt har nyligen höjts kraftigtganska nämnden ochav
uppgår vanligtvis till belopp 80motsvarande 000 kr, vilketettnumera ca
belopp inkluderar ersättning för sveda och värk. förekommerDet dock

variationer såväl uppåt nedåt. främstaDen anledningen till höjningensom

ersättningen har varit den för HIV-smitta våldtäkter regelmässigtav oro som
förknippadeär med. väldtäktsfallenI finns ofta utredning detattom upp-

kommit medicinskt påvisbar skada i form psykiska besvär liknande.ellerav
Men även sådan utredning saknas utgår frånnämnden övergreppattom av
detta slag regelmässigt medför medicinskt påvisbar skada.

detNär gäller sexuella barn delarövergrepp nämnden dessa i fyramot

olika kategorier, beroende på hur allvarliga minstövergreppen deI

allvarliga fallen, dit hänför enstaka tillfällen beröring ellerman av av
blottande inför bam, inte någon ersättning, beroende på domstolar-utges att

vid denna övergrepp bestämmer skadeståndet till mindre belopptypna av

10 000än kr. denFör andra kategorin mindrebenämner allvar-som man——
liga övergrepp tilloch vilken hänförs sådana handlingarupprepade typenav
masturbation, blottande och beröring intekönsorgan alls eller endastav som
i mindre utsträckning har den skadelidande uppgår ersättningenupprört -
till mellan 10 000 kr och 50 000 allvarligakr. fall ligger ersättningenI

mellan 50 000 kr och 120 000 kr. Hit hänförs bl.a. vissa våldtäkter samt

sexuella övergrepp pågått tidunder längre för den skull hautan attsom
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allvarligaTill de mycketskadelidande.denpsykiska störningar hosmedfört

fullbordadesåsomsexuellahänförs upprepade övergrepp,slutligen,fallen,

inslaghandlingar medoanständigaandraanalsex ochsamlag, oralsex, av

lettharförutsättning övergreppettid och underunder längrevåld, allt atten
ersättningenfall liggerdessaskadelidande.störningar hos den Ipsykiskatill

fall högreexceptionella kan000 kr. alldeles000 kr 200 Imellan 125 er--
såledesbrottdet gäller dennai fråga. storsättning komma När tastyp av

fysiska ochtill deinte baraförövats ochgärningen hartill självahänsyn hur

uppkommit.psykiska skador som
pub-två nyligenpraxis kannämndens nämnasytterligare belysningTill av

avgöranden.licerade

allmäntflickanämnden1991 tillerkändenovember15beslut denI ett en
200 000 kr.motsvarandemed beloppgeneral damagesskadestånd ett ca

sexuellaallvarliga övergreppförårs tidunder fleraFlickan hade utsatts av
redanpå flickans könsorganbörjat tafsaFarfadem hadefarfar.sin fader och
i årennågotkommitflickangammal, ochfem år närflickannär uppvar

tvingatochflickan ävensamlag medtill frekvent haövergåtthade han att
tillflickan bl.a.tvingatexhibitionism. Fadern hadetill oralsex ochhenne

livetockså hotathadel2-årsåldem.i 11- och Han att tahonoralsex när var
mycketpsykisktFlickansig.utspelatavslöjade vadsig ifall hon togsomav

självmord.begåtillfällenförsökte vidochvid sigilla övergreppen atttreav
känslomässig störning,kronisksvåruppvisade hon ochläkarintygEnligt en

tilli förhållandenframtidenisvårt för hennesannolikt skulle detgörasom
människor.andra

från hondetflicka1991 gälldenovemberbeslut den 7Ett var sexsomen
tvåfadersinmedtill oralsex12-årsåldem tvingatstillår gammal upp

innesina fingrarhaftgångerockså upprepadehadegånger i veckan. Fadern
Därutövermed dottern.samlagtillfälle försökt haslida och vidi flickans ett
hotadehanpomografiska brevskriva attfadern tvingat dotternhade att som

modernuppdagadesdet helaavslöjadeifall honom. När togvisa dotternupp
deomhändertogsparti, och dotternfadernsfamiljenoch den övriga av

starkhysteskuld ochsvåra känslorFlickan hademyndigheterna.sociala av
umgås med andrasvårtfåtthuvudhademisstro över attmän. Hon tagetmot

dama-generalskadeståndflickan allmänttillerkändemänniskor. Nämnden
000165 kr.motsvarandebeloppges med ett ca

innebärpraxisnämndensmåbarn hardet gäller övergreppNär mot somen

barnetskälfinnsfall då detendast i de attersättning betalas att antautatt
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varit medvetet övergreppet och kommer minnas detta under sinom att upp-
växt. fallI betalas någon ersättning inteannat Anledningen härtill ärut. att

från nämndens sida risk i ersättning tillman barn inteatt utgeser en ett som
förefaller få några övergreppet. Enligt nämnden skulle ersättning imen av

sådant fall kunnaett göra skada än väcka barnets nyfi-nytta attmer genom
kenhet på pengamas ursprung.

Nämnden särbehandlar inte sexuella övergrepp prostituerade.mot

När det gäller misshandel bestäms ersättningen i princip endast med hän-

till den personskada uppkommit och såledessyn beaktande detsom utan av
sätt på vilket skadorna uppkommit. kränkningDen misshandeln i sigsom
innefattar berättigar således inte till ersättning.

Till belysning kan nämnas fall nyligen tillett prövning. Detsom var uppe
gällde polisman blivit biten vilken påstod sigen som av en person, vara
smittad HIV. Det stod tidigt klart polismannen inte kunde ha smittatsav att
till följd bettet. Polismannen likväl själv mycket orolig haav över attvar
blivit smittad och likaså hans hustru. Detta resulterade i skilsmässa mellan
makarna. Polismannen behandlades med avståndstagande olikaav personer
i sin omgivning. Nämnden tillerkände polismannen allmänt skadestånd
general damages med 0001 pund, motsvarande 10 000 kr, för det li-ca
dande i form smärta bettet i sig förorsakat. övrigtI ansåg nämndenav som
inte det förelåg någonatt ersättningsgill skada jfr 1990NJA 186, i bil.s.
l rf. 91.

Vid ärekränkning kan ersättning inte lämnas nämnden. skadelidandeDenav
har i stället vända sig till domstol.att Skadeståndsfrågan dåprövas av en
jury bestående 12 I den här mål, och framför alltav typen närpersoner. av
det gäller förtal i tryckt skrift eller media,andra ligger skadeståndsbeloppen

betydligt högre än de belopp de allmänna domstolarna dömer vidut person-
skada. Ersättningsnivån ocksåär högreavsevärt denän gäller vid mot-som
svarande brott i Sverige.

Det högsta belopp dömts i England gällde välkänd adelsman,utsom en som
i massmedia blev beskylld för i slutskedet andra världskriget haatt av
skickat tillbaka antal ryska desertörer tillett Rysslandstort till vad som
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exemplaryfallettillerkändes i detutpekadesäker död. Densades vara en
miljoner kronor.15cirkamilj pund, dvs.1,5meddamages

skattefri.Sverigeliksom iför ideell skada ärErsättning

Italien

skadeståndtillbrott rättpersonskadatillfogasdenItalien harI genomsom
skade-slagsmellansammanhangetiskiljer tregärningsmannen. Manav

moralisktec0nomic0,dann0skadeståndekonomisktnämligenstånd,

biol0gic0.dann0skadeståndbiologisktmorale ochskadestånd dann0

skada.ekonomiskinkomstförlust ochskadeståndEkonomiskt annanavser
skadestånd kanBiologisktvärk.sveda ochsikteskadeståndMoraliskt tar

och bestämsintegritetenpsykiska utanfysiska ellerpå denutgå vid angrepp

ekonomisk skada.till eventuellhänsyn

sambandidomstolennormaltutgåskadestånd skallFrågan tas upp avom
därefterbestämsskallskadeståndetbrottmålsprocessen. Hurmed stort vara

brottmålspro-ilaglig möjlighetfinns dockvissa fall atti civilprocess. Ien
gälleravgjord. Dettastorlek t.ex.skadeståndetsfråganfå även omcessen

avvaktalidandeytterligarebrottsoffret betydande attförorsakaskulledetom

civilprocess.en
skäligt ivad ärefterskadeståndet bestämsideelladetStorleken somav

skadeståndet bestämsvilkaefterkriterierbestämdaNågravarje enskilt fall.

domstolenenskildaden attinte, lagen grun-finns utrymmestortutan ger
lettharDettaframkommit underpå vadavgörandeda sitt processen.som

storlek.ersättningensiskillnaderregionalaförekommertill det storaatt
beträffandeutvecklingmarkantsketthar detårtiondetUnder det senaste en

ersättningenliggerNumera ivid våldtäktsbrott.särskiltstorlek,skadeståndens

000 kr. Högre10000050storleksordningenivåldtåktsoffer normalttill -
vissa fall.iförekommer ävenbelopp
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I dom nyligen tillerkändes l9-årig flicka,svensk till-en t.ex. en som
med två väninnor blivit våldtagen två italienskasammans ungdomar,av

skadestånd med belopp motsvarande 600 000ett kr. När det gällde be-ca
loppets storlek beaktades bl.a. flickan sedan tidigare led sjukdomatt av en

ned hennes immunförsvarsatte och hon på grund däravsom hade blivitatt
rådd sin läkare mycket försiktig vidatt sexuella relationer.av Denvara
ångest och det speciella lidande hon utstått efter övergreppen ansågs av
domstolen kräva alldeles särskild ersättning.en

Tyskland

Möjligheterna till ersättning för ideell skada i Tyskland är begränsade.

Huvudprincipen iär, flesta andra länder, endast ekonomisk skadaattsom

grundar till skadestånd.rätt

Enligt 847 § i Bürgerliches Gesetzbuch BGB har den tillfogats skadasom
till kropp eller hälsa eller lidit intrång i sin frihet få skäligrätt ersättningatt

även för ekonomiskän skada.annat Motsvarande gäller fall kvinnanär en
för sexuelltutsatts övergrepp eller vilseledande, hotelser eller ut-genom

nyttjande beroendeförhållande förmåttshar till utomäktenskapligt sexuelltav

umgänge. För ersättning skall utgå i sistnämndaatt fall fordras detatt
föreligger sexuell handling är betrakta brott enligt denen att ettsom som
tyska strafflagen, Strafgesetzbuch StGB. Att brottsoffren berättigade tillär

ersättning för ekonomisk skada följer 823 och 825 §§ BGB.av
praxisI har tillrätten ersättning för ideell skada vidgats till omfattaatt

även sådana fall någonsnär personliga ellerrätt grundläggande värdighet

har blivit allvarligt kränkt jfr avsnitt 6.3. Hittills har det framför allt varit

fråga fall någonnär tillstånd publicerat i kränkandeutan porträttom annans
sammanhang, i pornograñska eller andra liknande tidskrifter.t.ex. Detsom
finns emellertid också andra exempel på ersättning för ideell skada utgåttatt

denna grund.

Sålunda ansågs gift vilselett kvinna inleda sexuellen attman, som en en
relation med honom få henne han skiljaskulle sig frånatt att tro attgenom
sin hustru giftaoch sig med henne, ha kränkt kvinnans personlighetsrätt,

förpliktadesoch därför henne förersätta ideell skada 000med 5att DM
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ocksåjfr1981-09-30;domOberlandesgericht000 kr. Hamm,dvs. drygt 17
hand-motsvarandeunderdomstolfannfallrf.bilaga 4 7. I attett annat en

domSaarbrücken,Landgerichtkränkninginnefattade någonintelande
1986-01-15.

straffpro-enligt tyskadendetbrott ärnågon skadatfallI när genomannan
väljaskadelidandemöjligt för denStrafprozessordnung, StPO attcesslagen

väckabrottmålet ochmedanspråk i sambandsitt attframställamellan att

möjlighetdockbrottmålet harhandläggerdomstoli civilmål.talan Den som
betydandedå skullei fall det mötaskadeståndsyrkandetvägra prövaatt att

domstolen prövamöjlighet förockså1987 finnssvårigheter. Sedan år atten
tillstorlekskadeståndetsfråganhänskjutaansvarsfrågan ochsjälva om

i tvistemål.avgörande

ersättningenlidande attvad det för slagsinte ärBGBI avsersomanges
för ideellersättningensyftet medemellertidTysklandkompensera. I anses

ellerskadelidandeför dentjäna slags atttröstskada bl.a. ettatt somvara
förnedringlyte ochoch värk,i form svedadet lidandekompensera men,av
Samtidigtutstå.fårskadelidandedenglädjeämnenförlustoch somm.m.av

förskadelidandeför denupprättelseslagsersättningen tjänaskall ettsom

blivit för. Dessutombehandling han eller hon harkränkandeden utsatt anses

handlande,felaktigtsanktion förskadeståndskyldigheten ettatt utge vara en
grundpåskadelidandedenutgåskadestånd kan ävenvilket innebär att om

sininsestånd känna smärta,eller orsak ärmedvetslöshet attannan urav

ersättningen.tillfredsställelseupplevasituation eller av

ellerstorlekersättningensledning i fråganågonheller inteLagen omger
ersättningensärskilt beaktas närskallomständigheteri fråga vilka somom

skallersättningenemellertidprinciper följerallmännabestäms. Av att

samtligabeaktafrittdomstolenstårefter skälighet och detbestämmas attatt

enskilda fallet.omständigheter i det

fråganförhindrade omprövaföljd härav överrätternaSom att omansesen
logisktpåunderrättenifrågasättsdå detersättningens storlek ettattutom

omständigheter.samtliga relevantariktigt beaktatharsätt
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I praxis har domstolarna vid bestämmandet ersättningens storlek beaktatav
sådana omständigheter skadans och svårhetsgrad, dess konsekvenserartsom
i form sjukhusvistelse eller behandling, den skadelidandesav förmågaannan

kännaatt smärta och hans medvetenhet sin situation. Domstolarna harom
också beaktat graden skuld hos gärningsmannen, liksom hur gämings-av

och den skadelidande såväluppträtt föremannen efter skadetillfället.som
Att gärningsmannen efteråt visat ånger försöktoch göra för sigrått har
således kunnat påverka ersättningens storlek i sänkande riktning. Motsvaran-

de gäller i fall då gärningsmannen har blivit straffad för sitt handlande eller

själv lidit någon skada. Hänsyn har också tagits till gämingsmannens och

brottsoffrets ålder, deras ekonomiska förhållanden och eventuellt försäk-

ringsskydd. När det gäller sexuella övergrepp särskild hänsyn till allvarettas
i kränkningen, dvs. vad för slags övergrepp det frågaär och den för-om
nedring detta innebär. Likaså beaktas övergreppet resulteratsom i chockom
eller långvariga känslomässiga störningar hos brottsoffret. dessa fallI har

även beaktats brottsoffrets utsikteratt till äktenskap kan ha gått förlorade

eller minskat.

Ersättningen för ideell skada döms vanligtvis i för allt.ut etten summa
I regel framgår inte avgörandena i vilken utsträckning ersättningenav avser
själva kränkningen den personliga integriteten eller ideell skada i övrigtav
i form sveda och värk etc.av

Ersättningen för ideell skada vid våldtäkt varierar mellan 6 000 och

30 00 DM, dvs. mellan 21 000 kr och drygt 100 000 kr. vanligasteDetca
beloppet 6 000är DM. Högsta domstolen i Tyskland har i dom nyligenen
uttalat ersättningsnivån framståratt låg med hänsyn till de allvarligasom
skadeverkningar våldtäkt regelmässigt innebär för den drabbadesom en
Bundesgerichtshof, dom 1991-01-22.

Den ersättning utgår vid andra skador liknande slag intesom av men som
förorsakats något sexualbrott någotär lägre. Någon betydande skillnadav

är det emellertid inte fråga Ersättningen har också låg i jäm-om. ansetts
förelse med de skadeståndsbelopp utgår för chock och bestörtning närsom
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meddelande attfåttellerolyckshändelse ettmottaga ombevittnatnågon en
uppgårfalldessaolyckshändelse. Iföljdtillavliditanhörignära av enen

000 kr.33dvs.10 000 DM,vanligtvis tillersättningen ca

skattefri.Tysklandiskadaideell ärförErsättningen

berättigarintebrottsskadelagentyskadenAvslutningsvis kan nämnas att
tillmotsvarighetnågonfinnsintedetskada ochideellersättning förtill att

villahemförsäkringen.ochsvenska hem-ingår i denöverfallsskydddet som

USA5.7.3

kompense-inte barasyftetilllaw ha attskadeståndsrätten tortUSAI anses
elleravskräcka mot-skadan ävenlidnaför den attskadelidande utandenra

konsekvenser.handlingar elleroönskadevissaverka

samtligaidesammaskadeståndsrätten ärförprincipernagrundläggandeDe
betydandeidockvarierarskadeståndsrättenTillämpningen50 delstater. av

tillfrångrad stat.stat
såväl eko-kanocholika slagvidutgåSkadestånd kan övergrepp avseav

svedahänförsskadaicke-ekonomiskTillskada.icke-ekonomisknomisk som
förnedringochpåfrestningarpsykiskasufi’ering,andvärk painoch

invaliditetinconvenience,olägenheterhumiliation,andmental stress
disfigurement.missprydande ärrlyte ellerochimpairmentphysical

straffskadeståndtillerkännasskadelidande även ettkan dendelstatervissaI

straffskade-tillåterintedelstater,vissa andradamages. Ipunitive som
denförersättningsärskildtillberättigasi ställetskadelidandestånd, kan den

inneburitgämingenförtrytelseochförnedring, harmförödmjukelse, som
gärningsman-endaståläggasskadestånd kandamages.exemplary Detta

gärningsmannenstraffa attsyfte utaninte tillharpersonligen attmennen

lidande.kompensera ett
sådanavidskadeståndsärskilttilllagstiftat rättharVissa stater om
grundpåsigriktarintegritetenpersonliga motpå den annansomangrepp
dettaVidläggningsexuellareligion,hudfarg,kön,dennes m.m.ras,av
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slags benämns hate crimes kan gärningsmannen åläggasangrepp, som att,
dels ersättning för förödmjukelseutge förnedringoch exemplary damages

med belopp bestämsett domstol, dels straffskadestånd punitivesom av
damages med i lagen angivet belopp, såsom i Califomienett 25 000 USD

eller 150 000 kr.ca

I USA, liksom i många andra länder, finns det i praktiken ofta små ut-
sikter få skadestånd gärningsmannen.att ut Denne iär regel okänd ellerav
saknar förmåga något skadestånd. Och skulleatt utge han undantagsvis hålla

sig med ansvarsförsäkring, har den skadelidande ingen glädje det;en av
liksom i de flesta andra länder innehåller försäkringsavtalen, i den mån de

omfattar personskada, normalt undantagsklausul för uppsåtligt tillfogadeen
skador. väsentligEn skillnad svenska förhållanden är motsvarighetenmot att
till vår hem- och villahemförsäkring vanligtvis inte innehåller något över-

fallsskydd. harDäremot nästan samtliga delstater brottsskadenämnd,en
Crime Victim Compensation Board. Ersättning för ideell skada lämnas dock

endast i fyra delstater och då med begränsade belopp. delstatenI West

Virginia lämnas ersättning för ideellt.ex. skada vid bestående fysisk eller

psykisk skada med 15 000 USD, dvs. 90 000 kr.mest flesta fallIsom ca
ligger ersättningen emellertid kring 5 000 USD, dvs. 30 O00 kr.ca
Nämndema finansieras avgifter varje dömstas utgenom som av person som
för brott.

Utsiktema till skadestånd är däremot i fallstörre då någon tredje man,
oftast juridisk också kan hållas ansvarig för övergreppet third-en person,

liability. fleraI USAsparty delstater gäller nämligen tredjeav att en
kan sägas ha visst för säkerhet och brustit iman, som ansvar annans som

detta solidarisktär med gärningsmannen skadeståndsskyldigansvar, gent-

brottsoffret. Till skillnad frånemot anspråk riktar sig gärnings-motsom

grundar sig tillrätten skadestånd tredje inte på påståendemannen mot man
uppsåt oaktsamhet. Brottsoffret måsteutan visa tredjeom om att mannen

brustit i sin skyldighet värna hans säkerhet och skadanatt att annars
sannolikt inte skulle ha uppkommit. hyresvärdEn i de flestat.ex.anses
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erbjuds rimligtillse hyresgästernaskyldighethadelstatema attatt enen
underlättatsutomstående. övergreppfrån Harsäkerhet övergrepp ettmot

lås ellertillfredsställandemedinte försettsdörrhyresgästensattt.ex. genom
dålig, riskerar hyres-varitförpå platsen övergreppetbelysningenattgenom

skadeståndsskyldig.blisjälvsåledesvärden att

för installeratillståndkvinnlig begärthyresgästnyligen hade attfallI ett en
fastighetsbolaget;nekad dettablivitpå sin dörrsäkerhetslås avett men

lås.installerainte fickhyresgästernastadgadehyreskontraktet att egna
i olåstfannlokaler ochfastighetsbolagetsin isig ettbrötSenare en man

med lägenhets-tillsammanssamtliga hyresgästerförteckning överskåp en
boddedetförteckningen kunde hanhjälpMed attnycklar. en ensamseav

därefter in isignyckel hanhjälpMedlägenheterna.i togkvinna aven av
gällan-Kvinnan gjordesexuellt henne.förgrep sigochkvinnans lägenhet

varitfastighetsbolagetinteinträffat,skulle haintede övergreppetatt om
skadeståndtillerkändesbifall till sin talan. Honñckochoaktsamt,grovt

svenska kronor.flera miljonermotsvarandemed beloppett

sjuk-arbetsgivare ochhotellägare,åvilaharLiknande ansetts t.ex.ansvar
universitet ålagts skade-påockså exempeltid finnsFrån etthus. attsenare

sexuelltför över-blivitstudentgrundståndsskyldighet på ettutsattenav

universitetsbyggnaden.tilli anslutninggrepp
vilketkapitalstark stämma,såledesfinns detdessa motpart attfallI ensom

långdragensigunderkastamotiveradskadelidandedenkan göra att pro-en

någonemellertid intefall finnsallra flestai flera instanser. I deiblandcess,
dåskadeståndtill ärmöjligheterskadelidandesdentredje ochsådan man,

inteskadelidandesig denVanligtvis bryrliten. attpraktiken mycketi om

gärningsmannen.stämma

huvudvåldtäktsman övertidigare sällsyntdethävdatshar attDet att envar
194.7193, 1990, SynenReview, VolCooleystraffades Lawse s.taget

1970-talettill börjanframnämligen ändaprägladespå sexualbrotten avav
ansågs inteVåldtäktskylla.sig självkvinnan hadeuppfattningen att varaatt

förkvinnornafall åtal väcktesdeallvarligt brott. Inågot särskilt utsattes en
fick oftaoch domarepolis, åklagarefrånattityd samtmisstänksammycket

sexuellasin tidigarefrågorförnedrandeochingåendeutstå mycket er-om
gärningsmannen dömd,svårtdetgjordefarenhet. Detta attatt sam-var
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tidigt det avhöll kvinnor från huvudöversom att anmäla de blivittaget att
för övergrepp.utsatta Sedan början 1970-talet har emellertid påav synen

sexualbrotten sakta förändrats. fleraI delstater började då reformeraman
lagstiftningen i syfte brottsoffren skyddatt större framför alltge under

Delstaten Michigan, kom tjänaprocessen. förebild iatt dettasom som av-
seende, lagstiftade bl.a. förbud frågor kring brottsoffersmotom sexuella
förflutna. försökteDetta den åtalades försvarare dock kringgå på olika sätt.
En möjlighet ibland utnyttjades samtidigt brottmålsproces-som att,var som

pågick, stämma kvinnan i civilprocess för förtalsen och sedan draen nytta
de uppgifter kom fram i denna också iav brottmålsprocessen.som process

På så kundesätt även öva påtryckning på kvinnan dra tillbakaman be-att
skyllningen våldtäkt. Numera har därför flera delstater iom lag förbjudit
den står åtalad för sexuella övergrepp väcka civilsom talanatt kvinnanmot
innan brottmålet är avslutat.

Antalet våldtäkter anmälts i USA har sedan dess stadigt ökat försom varje
Årår. 1967 uppgick antalet till 27 620, eller 14 våldtäkter på 100 000 per-

medan dessa siffror år 1987 hade stigit till 91soner, 110 respektive 37,4.

Sedan början 1980-talet har det blivit ökad tendensav brottsofferatten
söker få skadeståndut väcka talan vidatt domstol. En bidragandegenom

orsak till denna tendens domstolsavgörandeett i delstaten Michigan.var

En våldtagit och svårt misshandlat butiksbiträdeman som på hennesett ar-
betsplats bl.a. skar han henne i halsen med krossad flaska så honatten-

förblödanära förpliktadesatt jury,var dom den 30av en genom—— novem-
ber 1982, skadestånd tillatt kvinnanutge med två miljoner USD ca 12
milj. kr, hälften avsåg exemplary damages dvs. denvarav förnedring
och kränkning kvinnan för. Mannenutsatts saknade tillgångarsom att
betala skadeståndet med, vilket både kvinnan och hennes advokat välvar
medvetna innan inleddes. Kvinnans syfte medom processen processen var
främst höja vamingensatt fingerett till andra kunde tänkas begåsom
liknande brott; hon ville andra tänka sig för gångänatt Coolymer en
Law Review, Vol 7193, 1990, 202.s.

de fallI skadeståndstalan väcks, vilket efter svenska förhållanden fort-
farande är mycket liten andel fallen, detär juryen i förstaav en som
instans avgör skadestånd skall utgå och i förekommande fallom med hur

belopp.stort
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ochavgjortbrottmålet ärsedanförstvanligtvisinledsSkadeståndsprocessen
dennaMichigan ärt.ex.delstatentid.lagstadgad Ivissinomväckasmåste

år.tillbestämdtid tre
olikaavseendenfleraigällercivilprocessenochbrottmålsprocessenFör

vissaiskadelidandedencivilprocessuella reglerna av-regler. De gynnar
lägre.beviskravet årcivilprocessen ärmed attfördelbetydandeseenden. En

tvivel,rimligtalltställtsakenfinnajuryn utommåstebrottmålsprocessenI
visar över-skadelidandeden atttillräckligtärcivilprocess attidetmedan en

skadelidandedenSålunda kansak.eller hennesför hansskäl talarvägande
frikännandeiresulteratharbrottmåletskadeståndstalan även enväcka om

möjlig-skadelidande bättredenharbeviskravetdet lägregrundPådom. av
föransvarigärjuryn motpartenbrottmål attövertygai attän omheter ett

vadfrånskillnadtilli civilprocessen,jurynfördel är attskadan. En annan
Civilprocessenenig.behöverintebrottmålsprocess,igäller varaensom

så-betydandeskadelidande. Enför dennackdelarocksåemellertidinnebär
förkärandeegenskapiskadelidande svararden somdet är avdan är att

efter-talan,väckafrånmångahindrar attförfarandet. Dettaförkostnaderna
nackdel ärdet. Engöramöjligheterekonomiska att annaninte hardesom

iskadelidandedenSlutligen ärår.flera enregelicivilprocessen taratt
sexuellatidigarehennesellerhans vanorskyddadinte mot attcivilprocess

utredning.ingåendeförföremålblirliknandeoch

tabellerNågraomständigheter.olikaradstorlek berorSkadeståndets enav
omständigheternatillbl.a.Domstolamainte.finnsriktlinjerandraeller ser

dennesskadelidande,för denfåttföljder detvilkasjälvakring övergreppet,
skadestånd.betalaskalldetmånga ärhurochförhållandenekonomiska som

denskicklighetvilkenmedocksåsammanhanget äribetydelseväsentligAv
inställningvilkenframför alltkanskeochombud uppträttskadelidandes

skadelidandesfår till denjuryn person.
möjligtintedeti USA ärskadeståndetideelladetnivångällerdetNär
enstakaförellerhelheti dessför landetgeneraliseringnågon ensgöraatt

synnerhetiskadeståndsbelopp,högamycketförekommerIblanddelstater.

särskilt anstöt-framstårsynpunktsamhälleligfrånomständigheterna somnär
iomnämndaoftadärförblirochnyhetsvärde mass-fall harliga. Dessa stort

fall, ävenflertaletför detrepresentativa storaemellertid intemedia. De är
utgår.intehuvudersättning över tagetfall därdefrån allabortsermanom
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vanligtvisbetydelse vidare den skadelidandes ombudskostnaderAv är att

intestår i direkt relation till erhållna skadeståndets storlek och sällandet

till 50uppgår 25 därav.procent-
ersättning för ekonomiskersättning för ideell skadaInte bara ävenutan

skada undantag för inkomstförlust befriad från skatt.med är--
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FÖR6 SKYDDET DEN PERSONLIGA

INTEGRITETEN

6.1 Begreppet personlig integritet

integritet frånTermen härrör det latinska ordet integer ren och kan

innebärasägas okränkbarhet, oberoende och frihet från inblandning eller

obehörig påverkan. rättsligaI sammanhang har denna från börjanterm

främst förekommit med på sådanaavseende bestämmelser slår vaktsom om
den kroppsliga eller fysiska integriteten, straffstadgandent.ex. om
misshandel. Med tiden har den emellertid alltmera kommit ocksåatt avse

skydd för immateriella ideella värden. Till belysning begreppetsrent av
vidsträckta betydelse i rättsliga sammanhang kan nämnas attnumera

Tvángsmedelskommittén 198122se 45 och SOU 198454 42Ds JU s. s.

skilde mellan följande slags integritet, nämligen den rumsliga integriteten

hemfriden, den materiella integriteten egendomsskyddet, den kroppsliga

integriteten skydd för liv och ingrepp ihälsa, eller kroppen, denmot mot

personliga integriteten fysiski mening skyddet för den personliga friheten

och rörelsefriheten och den personliga integriteten i ideell mening skyddet

för privatlivet och för personligheten inkl. den privata ekonomin.

Ett i ställetsätt negativt bestämma begreppet personlig integritet äratt att

vilka handlingar kan integritetskränkning. Enligtutgöraange som anses en

Strömholm 1980, 30; jfr i 1971 698SvJT kan integritetskränkning-s. s.
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intrång i fysiskföljande huvudgrupper l ellerdelas in i tre annanarna

insamlande uppgiftermening i privata sfär; 2 personsav om enen persons

användning3 offentliggörande eller t.ex.privata förhållanden; annan som

material privata förhållanden.bevisning i rättegång personsav om en

detaljerade uppräkning olikaredovisar följandeStrömholm även avmer

kränkningar

privata lokaler ellerTillträde till och genomsökande egen-annanav
dom;
kroppsundersökning;

undersökningar, psykologiskamedicinska tests osv.;
privata sfär skuggning, spionerande,intrång i4 genomen persons

telefonterror o.d.;
sina möjliga konsekvenser,speciellt kvalificerat eller,som ett genom

till och ofredandespeciellt farligt särfall l 4 genomgrupperna
massmedierna, i form snokreportageföreträdare för t.ex. menav

olycksoffer,intervjuer dessaspåträngande och brutala aväven
svårt värja sig;anhöriga eller eljest har attpersoner, som

filmupptagning;olovlig ljudupptagning, fotografering eller
brevhemligheten;brytande av

8 telefonavlyssning;
utnyttjande elektronisk avlyssningsapparatur;av

advokater, läkare,10. spridande förtroliga uppgifter t.ex. genomav
själasörjare o.d.;

privata förhållanden;avslöjande inför offentlighetenll. av annans
nyttjande bild eller liknande12. olika former av annans namn,av

identiñeringsmedel;
exempelvismissbruk meddelanden13. ord eller genomav annans

förvrängda uppdiktade intervjuer;eller helt
14. på heder och ära.angrepp annans

framför dedessa kränkningar det allt underAv är senastetre somgrupper

både i Sverige i andraårtiondena tilldragit sig särskilt intresse ochhar

avlyssning, övervakning, fotografe-länder. intrång i formgällerDet av-
teknik, intrångring eller ljudupptagning med hjälp modern genomav—

påellerdatateknik intrång massmedia i form skandalreportageoch avav

sätt.annat
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frånKränkningar kan kommaintegriteten kan på många olikakränkas sätt.

kränkningarför alla äreller från det allmänna. Gemensamt attannan person

enskilde tillförsäkrad. Detde innebär intrång i skyddad den ären zon som

iintegritetsskydd dennagrundpelama i vårt rättssystem attanses vara en av

vida bemärkelse skall upprätthållas.

uppnås två skildarättsskydd kan principiellt sätt. Ett ärDetta att

rättsordning-personlighetsrättsligpositivt vilka intressen natur somange av
olikaintressen medföraåsidosättande kan sedanskyddar; dessaetten av

förfarit iskadestånd för ideell skada. Så harslags sanktioner, bl.a. man

utbildats seallmän personlighetsrätt detta slagtysk därrättt.ex. en av

immaterial-i Sverige inomavsnitt 6.3, och har denna metodäven använts

vissasådana sanktioner videndast föreskrivarätten. Ett ärsättannat att

kanframgår då indirekt sanktionen,slags handlingar; rättsskyddet somav

Sverige,icivilrättslig offentligrättslig metod hareller Dennaart.vara av
utanförvanligaliksom i flera länder avsnitt 6.3, varit denandra se

immaterialrättens område.

6.2 Integritetsskyddet i svensk rätt

personligainnehåller någon för denSvensk inte allmän regel skyddrätt om

integritetsskyddintegriteten. i olika avseendenDe bestämmelser gersom

framgåråterfinns i skilda olika rättsområden. Som kommerlagar inom att

inte iföljande diskuteratsdet dock i olika sammanhanghar manav om

Sverige borde införa allmän karaktär.regelen av mera

2integritet finns i kap.för personliggrundläggande rättsliga skyddetDet

fri- ochför medborgerligaregeringsformen skyddet deRF, reglerarsom

demokratiskaför vårträttigheter vilka särskilt betydelsefulla styres-ansetts

inte-skick. rättighetskatalog den enskildeGenom harRFs ettgaranterats

livför tillskyddetgritetsskydd myndigheter. gäller bl.a. rättDetgentemot
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och kroppslig integritet, personlig frihet, domstolsprövning och rättssäker-

het, privat- och familjeliv, tanke-, yttrande- och föreningsfrihet.

Utformningen grundlagsskyddet för de i 2 kap. angivna fri- ochRFav
rättigheterna har i påverkats dels inhemskt lagstiftningsarbete medstort av
början i betänkandet 194120SOU förslagmed till ändrad lydelse 16 §av
i 1809 års regeringsform, dels två internationella dokument sådanaav som

nationernasFörenta allmänna förklaring de mänskliga rättigheternaom av
år 1948 och Europakonventionen den 19504 november skydd för deom
mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema. Enligt konven-
tionen har Sverige förbundit sig såväl de medborgarna deatt ge egna som
utlänningar uppehåller sig här långtgående skydd för deras indi-ettsom
viduella rättigheter. Sverige har också förbundit sig underkasta sig denatt
europeiska domstolen för de mänskliga rättighetemas jurisdiktion. Nämnas
bör vidare Nordiska rådet antagit rekommendation 21 1971 enligtnratt en
vilken regeringarna i de nordiska länderna vidta åtgärder föruppmanats att
effektivt skydd privatlivets fred.av

Bestämmelserna rättsligt bindandeär för offentliga Vissa be-organ. av

stämmelserna så utformadeär de har betydelse främst för de normgiv-att

ande Andra sinär avfattning riktade i första hand till deorganen. genom

tillämpande och endast indirekt till de normgivande. syfteI attorganen

bestämmelserna skall rättsligt bindande har valt demattvara man ge en
preciserad innebörd. I RF har emellertid tagits in de principer efteräven

vilka den offentliga verksamheten skall i samhället. sådan principutövas En

har kommit till uttryck bland de målsättningsstadgandenas.k. i l kap. RF.

Enligt 1 kap. 2 tredje§ stycket skall det allmänna enskildesdenvärna

privatliv och familjeliv. Stadgandet tillkom förslag 1973 fri-års ochav
rättighetsutredning. Enligt denna utredning vissa såvärden grund-var
läggande för medborgarna de borde komma till iallmänt uttryck RF,att

däribland grundtanken den enskilde skulle ha till fredadrättattom en
sektor. ansågsDet dock inte möjligt utforma sådan innebördregelatt en av

på så klart avgränsat den kunde bindande.sätt rättsligtett göras Manatt

valde i stället skapa just målsättningsstadgat för enskildesskydd denatt ett

privatliv 197575se SOU 168 f och 1975761209 28 ochs. prop. s. s.
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131. Trots stadgandet inte rättsligt bindandeär har det grundläggandeatt

betydelse vid den offentliga maktutövningen. detta ligger det allmännaI att

bör avstå från obehörigen ingripa i den enskildes privatliv. Exempelvisatt

bör enskilda inte för tvängsåtgärderutsättas positivt lagstöd.utan

Grundlagsskyddet för personlig integritet inte orubbligt ikan,är utan

likhet flertaletmed andra fn- och rättigheter i 2 kap. begränsasRF, genom
lag. Begränsning får dock förgöras endast tillgodose ändamål äratt som

godtagbara i demokratiskt samhälle. fårDen aldrig gå vadutöverett som

är nödvändigt med hänsyn till det ändamål föranletthar den ellersom

sigsträcka så långt den hot friautgör den åsiktsbildningenatt ett mot som
folkstyrelsensär grundvalar. Begränsning får inte påenbartgörasen av

grund politisk, religiös, kulturell eller sådan åskådning 2 kap.RFav annan
12 §.

Skyddet för personlig integritet i 2 kap. gäller detRF endast gentemot

allmänna och alltså inte enskilda. tillförsäkra enskildaFörgentemot att

rättsligt skydd integritetsangrepp från andra enskilda har den vanligamot

lagstiftningen tillräcklig. iBestämmelserna 4 och 5 kap. brottsbalkenansetts

i kombination med l kap. 3 § skadeståndslagen kan gällandesägas rättsvara
huvudregler onE19dd för den personliga integriteten,l 4 kap. brottsbalken

brott frihetbehandlas riktar i skilda hänseenden ellermotsom annans
kränker andra personliga intressen ekonomiskt ochär slagrent som av

kan sammanfattas under beteckningen frid. stadgas såledesHärsom om
straff för bl.a. människorov frihetsberövande,och olaga hemfridsbrott och

ofredande liksom för brott eller telehemlighet. Bestämmelsernamot post-

ärekränkning i 5 kap. brottsbalken förhindra spridningattom avser av

uppgifter ägnadeär individen för missaktning,utsätta andrasattsom

smädande eller skymfligt beteende. Offentliggörande uppgifterannat av om
någons privata förhållanden uppfattas helt naturligt justkränkande närsom
uppgifterna avslöjar något förär nedsättande hans anseende. Det är attsom

märka straff för förtal inträdakan uppgiftenden nedsättandeatt även ärom

Någon allmän sprida sanningarrätt andra finns inte. Av sär-attsann. om
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brottsbalkensintegritetenskild det gäller skyddet för ärbetydelse när att

i tryckfrihetsförord-sin motsvarighetförtalsbestämmelse 5 1 harkap. §

i yttrandefrihetsgrund-punkt 14, liksomningens brottskatalog 7 kap. 4 §

filmerochi radioprogramsikte bl.a. på yttrandenlagen 5 kap. 1 § tarsom

m.m.
främst pri-integriteten, och kanskeden personligaIntresset värnaattav

motsvarandetill reglertidigare framhållits lettvatlivets fred, har att avsom

rättsområden. Genominom rad andrainnebörd kommit införas ävenatt en

vidintegritetsintrångförebygga1973289 möjlighetdatalagen öppnades att

databehand-automatiskpersonuppgifterinsamlande spridandeoch genomav
kommersi-i förhållande till denintegritetling. Skydd för enskilda personers

kredit-inkassoverksamheten har skapatskreditupplysnings- ochella genom

1974182. lageninkassolagen Genomupplysningslagen l973l173 och

1990 och1 julii kraft den1990484 övervakningskameror, trättsomom

tillfreds-skapaTV-övervakning, har sökt1977 års lag ettersatt manom

användningeni medintegritetskränkningar sambandställande skydd mot av

integritetenförövervakningsutrustning. Regler till skyddoptisk-elektronisk

skyddet när-finns också immaterialrätten. detta sammanhanginom I avser

intrång upphovsmannenskränkaideella rätt. Ettupphovsmannensmast anses

lagarden kommit till uttryck i verket.personlighet sådan Deskapande som

främst lagensådant skyddsikte på upphovsmannen äretttar att ge

konstnärliga lagenverk1960729 till litterära ochupphovsrätt samtom

immaterialrätteninom1960730 till fotografisk bild. Andra lagarrättom

hänseende.kommersielltii första tillförsäkrahand ensamrättattavser

betydandeoftaskydd liggerprestationer tillerkänns sådantBakom de som
till-rättighetshavarnainvesteringar. därför angelägetharDet attansetts

sig resultatentillägnarförsäkras fullgott skydd andraattett mot av

kan nämnassig Härinvesteringarna i fall dessa visar lyckosamma.de ex-

1970485,1967837, mönsterskyddslagenempelvis patentlagen varu-

vid-något1974156. Ett1960644 och firmalagenmärkeslagen mera

ingripamöjlighet1982670,namnlagen motsträckt skydd attsom gerger
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intrång i tillensamrätten efternamn utanföräven näringsverk-ett egenartat

samhet. Regler till skydd liknande intrång finns i lagen 1978800mot om
och bild i reklam. Flertalet dessa lagar erbjuder möjlighet tillnamn av

ersättning för förmögenhetsskada också för ideell skadaren utanmen
samband med brott avsnittse 4.3.

SverigeI har från tid till diskuterats inte borde sammanföraannan om man
de bestämmelser finns på personligheten till särskild lagsom om angrepp en

personlighetsrättslig Vid nordiska juristmötet år 1966 professornatur.av tog

Grönfors,Kurt i samband med integritetsskyddet inom massmedia be-att

handlades, avstånd från tanken på införa allmän personlighetsrättatt en av
detta slag se NJM 1966 bil. 10 13 ff. hänvisadeHan till personlig-atts.
hetsskyddet sig så skiftande uttryck,tar det inte lämpligen låter sigatt

sammanfattas på enhetligt isätt personlighetsrätt.ett Innehållet i sådanen en
allmän personlighetsrätt skulle också bli alltför obestämt för kränk-att en
ning skulle få tillräckligtutgöra rekvisit för skadestånd. framhöllDessutom,

han, förfogar de skandinaviska länderna lagstiftningsapparateröver fun-som
ganska raskt, ioch dessa länder har inte heller svårt erkännagerar attman

domstolarnas rättsskapande verksamhet. fanns därförDet enligt Grönfors

inte behov i Sverige i vissa andra länder personlighetsrätt.samma som av en
När det gällde frågan hur skyddet för den personliga integriteten borde vara
sanktionerat framhöll Grönfors skadestånd inte i alla delar lämpatatt var

sanktion området, bl.a. grund skadeståndet i svensksom rättattav av
historiska skäl sammankopplat med straffsanktionen. Grönfors uttryckte

också farhågor för öppning möjlighetenatt använda skadestånds-atten av
sanktionen vid kränkning personlighetsskyddet skulle kunna medföraav ett

skadeståndsansvar begränsning, eftersom personlighetsskyddetutan är en
etikett för så många och så olikartade företeelser, delvis svårgripbartav
slag. Samtidigt pekade han emellertid på bristen i den svenska prin-rättens

cipiella inställning immateriell skada skall kunnaatt endast detersättas om
finns uttryckligt lagstöd, vilket enligt honomett innebar domstolarnaatt
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kränk-klandervärdasynpunkt,samhälletsinför, frånkunde ställas ytterst

kunnaintressenskyddsvärdaningar uppenbart utan att reagera.av
tillStrömholmprofessor Stighänvisadeår 1978juristmötetVid nordiska

imycket1972 tagitårlagändring stort stegDanmark ettiatt genomman
övergivitområdetkontinentala rätten attriktning den mangenommot

skadaicke-ekonomiskförskadeståndprincipentidigare gällandeden att

förskadeståndsansvarmöjlighet tilloch skapatbrottslig gärningförutsätter

straffrättsligadeochvid sidan utöverfredprivatlivetskränkningar avav
DanmarkefterSverigeönskvärtdetEnligt Strömholm togreglerna. attvar

integritetskränkningarförskadeståndtillmöjlighetinförde motsvarandeoch

Strömholmenligtskullegärning.brottslig Detsammankoppling medutan
inte-personligaför denskyddetförstärkningvälbehövliginnebära aven

22.1978 bil. 7griteten NJMse s.
civilrättslig rikt-ipersonlighetsrättenutvecklingFörhoppningar avenom

har15030 f och Denne1972,Lögdbergning framförtshar även s.av
personlighetsrättregelallmäntillsig tveksamemellertid ställt ensomom en

i svenskfylla rättuppgiftnågonskulle hautformningi civilrättslig att

exempelvis USA.iomfattandelikainterättspraxis här äreftersom som
1972,Lögdbergenligtinstans skullerättsfall från högstaBristen på ledande

rättsosäkerhet.till betydandeledapå tid kunna17 f kort ens.

brottvållatstill skadanideell skadareglernaAnknytningen att genomomav
lagstiftningssammanhang.idiskuteratstillfällen ävenåterkommandevidhar

197047SOUdelbetänkandetfrågan iIntegritetsskyddskommittén tog upp
skyldighetregelallmänmenade att ut-avlyssningSkydd att ommot enmen

gällatillbegränsadesdenskulle, attideell skada ävenersättning för omge
före-Kommittén97.långt bet.mycket seföraintegritetskränkningar, s.

tillockså leddevilketregleringstraffrättslig attdärförslog nyenen
till fråganåterkomKommitténbrottsbalken.infördes i kap.paragraf 9 4a
förordadeintegritetFotografering och197485betänkandet SOUi men

miss-vidskadeståndssanktioneftersomstraffrättslig lösningdåäven enen
till-enskildedenförmåskulleinteoptiskbruk attaparatur ensam geav

svårtskullesällandet inteframhöllKommitténrättsskydd.räckligt att vara
miss-påvisaoptiskmissbruk attförför den attapparaturutsatts avsom

därigenomskadeståndsanktionenochbetydelseskadabruket orsakat attav
prisrimligtsåframståpresumtiva angripare kommaför ettskulle att som
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för intrång i andras integritet intedet i nämnvärd utsträckningatt skulle
avhålla dem från angreppshandlingar. Därtill kom, enligt kommittén, att
missbruk optisk till sin karaktär utgör kränkningapparatur denav en av
angripnes sinnesfrid jämställaär med sådana fridskränkningarattsom som
i vårt land sedan länge kunnat beivras på straffrättslig väg se SOU 197485

61s.
Kommittén förordade straffrättslig lösning i sittäven därpå följandeen

betänkande SOU 197648 Reklam integritet.och De dåargument som
framfördes vilketoch mottagande dessa fick har berörts i avsnitt 4.3.3.

kommitténsI sista betänkande SOU 19808 Privatlivets fred, avsågsom
skydd publicering och spridning integritetskränkandemot material, kundeav
kommitténs ledamöter inte sig i frågan vilka åtgärder påkalla-ena om som
des för förstärka skyddet privatlivetsatt område. Några ledamöter ansåg

den enskilde skyddadesatt tillräckligt självsanering,genom pressens egen
medan andra menade det påkallat med lagstadgatatt skydd för denettvar
enskildes privatliv. detNär gällde hur skyddet skulle utformas dvs. om—det skulle tillskapas straffrättslig lagstiftning eller regleras heltgenom
civilrättsligt hänvisade några ledamöter till kommittén i tidigareatt-
betänkanden föreslagit straffrättslig reglering i fråga olika slagsen om
anskaffning integritetskänsligt material och det därför naturligtav att attvar
också användningen materialet kriminaliserades, eftersom spridning ochav
publicering allmänt måste allvarligaresett karaktär anskaf-änanses vara av
fandet. Dessa ledamöter framhöll vidare tyngdpunkten i sanktionssys-att ett

skall skyddatem privatlivet borde ligga på den preventiva effektensom och
kriminalisering skulleatt få större preventiv effekten än enbart civil-ett

rättsligt skadestånd åtminstone så länge skadeståndsbeloppen höll sig kvar
på internationellt låg nivå. Med hänvisningsett bl.a.en härtill föreslog
ledamöterna särskild straffbestämmelseatt kränkning privatlivetsen om av
fred skulle införas i brottsbalken, vilken i sin kunde tillgrunda rätttur
ersättning för ideell skada. En ledamot i kommittén förordade enbartannan

sådan ersättningsmöjlighet. Inget dessa förslagen ledde dock till lag-av
stiftning, betänkandetutan överlämnades till yttrandefrihetsutredningen för
vidare överväganden.

I betänkandet SOU 198370 Värna yttrandefriheten lade yttrandefrihetsut-

redningen fram förslag till yttrandefrihetsgrundlag. Utredningen avråddeen
från lagstiftningsvägenatt förstärkte integritetsskyddet på något deman av
sätt diskuterats inom integritetsskyddskommitténsom se bet. 251. Pås.
grundval detta betänkande utarbetades l9868715l ändringarav prop. om
i tryckfrihetsförordningen Där berördes också frågan skydd förm.m. om
privatlivets fred. Enligt departementschefen borde lita till de reglerman som
gäller inom självsanerande verksamhet och motsvarande regler påpressens
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grund-deninskränkalagstiftning. AtttillTV-området änradio- och mer
fannsdetövrigtiyttrandefriheten attutanochtryckfrihetenlagsskyddade

deldepartementschefensfördettabakomuppslutningallmännågon varmera
1986872151 44.otänkbart se s.prop.

riksdagenavslogpropositionen ettriksdagsbehandlingen mo-Under av
kränk-vidskadeståndbl.a.reglergällandetionsyrkande översyn omavom

påkallatdåintedetriksdagenEnligtintegritet.enskildesning den varav
publicitets-undvikai syftesidastatsmaktemasfrån attåtgärdernågramed

angelägetemellertid det attframhöllRiksdagen attenskilda.förskador var

detförslagmedåterkomochutvecklingenföljde omregeringen noggrant

15.198788KU36erforderligt sevisa sigskulle s.
riksdagen,behandlatsdärefterintegritetsskydd har även somFrågor avom

lagstift-motioneravslagit någraårs riksmöten199091vid 198990 och om

tillståndavbildadesdenpersonbilderutnyttjandeskydd utanning till mot av
konstate-riksmötetVid det19909lLU25. senastel98990LU24 ochse

hadeintei frågansiguttalatremissinstanserflerariksdagenrade att som
före-alltjämtoenighetförnyad Översynerinra atthaft något motatt menen

fortsattaföljde denregeringenviktenunderströkRiksdagenlåg. att nogaav
förerforderligasig bli attvisakundeinitiativdeutvecklingen och tog som

19.l99091LU25enskildaför sepublicitetsskadormotverka s.

utländsk rättiIntegritetsskyddet6.3

tvåföljtutländski rättharintegritetenpersonligaför denRättsskyddet

väg-framvuxiträttsskyddetnågra harutvecklingslinjer. genomI stater
ochrättsprinciperkonstitutionellapågrundadedomstolsavgörandenledande

USAFrankrike,iförhållandetSåregler. ärskadeståndsrättsligaallmänna

personlighets-vidsträcktförhållandeviserkännerTyskland, däroch enman
privat-skyddomfattandeganska motutvecklathar USABland dem etträtt.

tysk rättmedanlösningar,skadeståndsrättsligafrämstlivskränkningar genom
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utgår från föreställningen allmän personlighetsrätt i vilken inte-om en

gritetsskyddet ingår del. I andra i våra nordiskastater, t.ex.som en som
grannländer, har i syfte omgärda privatlivet med rättsskyddattman mera
litat till legislativa åtgärder.

Internationella deklarationer och överenskommelser har haft betydelsestor

för olika länders lagstiftning skydd för privatlivets fred. Förentaom

Nationemas allmänna förklaring de mänskliga rättigheterna från år 1948om

har spelat roll liksom Europarådets konvention från år 1950stor angående

skydd för de mänskliga rättigheterna. Europakonventionens 8art. ut-ger
förtryck till förrätt respekt privat- och familjeliv, hem ochenvars

korrespondens. Artikeln reglerar de fall i vilka inskränkningar i denna rätt

för den enskilde får göras. Bl.a. godtas inskränkningar i syfte underlättaatt

brottsbekämpning tillgodoseoch andra individers fri- och rättigheter.att

Frågan skydd för den enskildes privatliv väcktes tidigt i USA. Iom en
artikel i Harvard ReviewLaw 1890 pläderade två jurister, Samuel Warren

och Louis Brandies, för erkännande right of privacy. Bakgrundenav en
till artikeln utvecklingen inom den amerikanska Den s.k. gulavar pressen.

the yellow hadepress börjat använda keyhole journalismpressen en som
riktade sig framgångsrika och avslöjademot gärna skandalerpersoner som
dessa kunde inblandade Författarna vände sig tidningarnamot attvara

gjorde skvaller till ekonomisk lönsam affär. Amerikansk rättspraxis ochen

lagstiftning ha påverkats och BrandeisWarren artikel. Domstolarnaanses av

har tiden,med i huvudsak lagstöd, erkänt allmän right of privacyutan en
mycket omfattande innehåll. Utvecklingen har främst skett rätts-av genom

praxis inom skadeståndsrättens vissa fall har funnitI istöd kon-ram. man
stitutionella regler, vilka vittgående tolkningar.getts

EnglandI har den enskilde inte något egentligt författningsenligt skydd

integritetskränkningar. Vissa harmot dock utbildats skyddnormer som ger
för privatlivet. Till dessa hör regler besittning, kränkningar och hem-om
frid, missbruk förtroendeställning ärekränkning.samtav
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utgångspunktmedpersonlighetsrättallmänföreliggaTysklandI enanses
skade-allmänochstöd däravMedgrundlagen.1949åri den enantagna
ideelltGesetzbuch, kanBürgerliches823 igrundregel, §ståndsrättslig

integritetskränkningar.förskadestånd utdömas

personnalitédroit depersonlighetsrättverkligFrankrikeI enanses
rättspraxis.iutvecklatsframhållits,tidigarehar,utbildad. Denna somvara

vid-varit deni främstaavgörande har rummeti domstolarnasGrundvalen

1382. be-artikel Dennacivil,i Codeskadeståndsregelnsträckta allmänna

all-torde någraideell skada. Dessutommateriellsåvälstämmelse somavser
rättigheternamänskligadeklaration deårs1789iuttalandenhållnamänt om

inverkat.ha

1907 denfrån årcivillagboken28 i atti artikelföreskrivsSchweiz somI

kränk-föra talankanförhållandenpersonliga attsinaikränksobefogat om
Även ideell skadautgå.skadeståndfallvissa kanupphöra. Iskallningen

såvälskyddarbetydande. Deträckvidd ärStadgandets personsersätts. en

sfarhemlighetssfar. Dennabild hansochtillhans rättära, somegennamn
ekonomiskochyrkesmässigprivat,förhållandenfaktiskabestår alla avav

utomstående. Detiakttasheller kanintekända ochinte är avnatur som
hemliga.skallförhållandenavillenskildedärvid denfordrar att varaatt

elleruppträdandeenskildesframgå denviljeriktning kan genomDenna av
enskilde.för denrimligt intressebedömning vad är ettsomaven

privaträttsligmöjlighetlagligdomstolarna rentDanmark har attI

området.straffrättsligadetvid sidanprivatlivetförskyddetutvidgagrund av
karakteriserashandlingen kanskadegörandedenFörutsättningen är somatt

uppsåtligenföretagitsdenärekränkning ochfrids- ellerrättsstridig atten
intedenmedför handlingen, ävenfallsådanaoaktsamhet. I om-eller omav

icke-ekonomiskförersättningtillstrafibestämmelse, rättnågonfattas av

5.7.1.avsnittskada se
privat-kränkningstraffstadgandesärskiltFinland har avI ett omman

användandemedlaga rättnågonvarmed massme-livet, utan avattavses
sprideroffentligenprivatlivliknande sättdium eller annat om annans
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uppgift, antydan eller bild är ägnad orsaka denne skadaatt eller li-som
dande. Under förarbetena till stadgandet erinrade Lagutskottet detattom var
svårt definiera begreppet privatlivatt och det ñck ankomma påatt dom-

stolarna närmare avgränsa begreppet.att Möjlighet döma skadeståndatt ut
för ideell skada finns bara vid vissa straffbara kränkningar se avsnitt

5.7.1.

finnsI Norge såväl flertal straffbestämmelserett oskrivna regler tillsom
Åtgärderskydd för den personliga integriteten. innebär på densom angrepp

personliga integriteten och företas offentliga ocksåsom av organ men av
enskilda kräver i allmänhet lagstöd. strafflagenI finns bestämmelser om
kränkningar privatlivets fred. Bestämmelserna kan bli tillämpligaav i olika

situationer, där någon offentliggöra uppgifterattgenom om annans per-
sonliga eller husliga förhållanden kränker privatlivets fred eller genom
hänsynslöst beteende kränker frid ofredande. kränkningenHar skettannans

uppsåtligen eller oaktsamhet kan gärningsmannen också förpliktasav grov
Ävenersättning bl.a. för ideellatt utge skada. den kränker ärasom annans

eller privatlivets fred kan, det skett oaktsamhet eller straffbarom av genom
handling, förpliktas skadeståndutge även för ideell skada se avsnitt——
5.7.1.
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ÖVERVÄGANDEN7

utgångspunkter7.1 Allmänna

Ersättning för ideell har 3.1.skada gamla i svensk se avsnitträttanor

ersättningsform förstDenna har dock på tid börjat spelasenare en mer

framträdande Sådan ersättningroll. länge bara i samband medgavs per-

vid frihetsonskada och brott och också förhållande-Beloppenära.mot var

vis blygsamma. årtiondenaUnder de har emellertid tillrättsenaste en er-

sättning för ideell börjatskada sprida sig till flera områden avsnittallt se
successivt höjts.4, och beloppen har

inaturligt resursknappt inriktar sig påDet är samhälleett attom man

täcka de grundläggande behoven och låter ersättning för ideell skada komma

i hand. Med välståndandra ökat ersättning.växer kraven denna Iett

dagens förlustersamhälle värderas olika s.k. livskvaliteter på ett annatav

förr. Exempelvis fritiden fått flestasätt än har allt betydelse för destörreen

människor, påoch skada möjligheterna utnyttja fritidennedsätter atten som

meningsfullt blir anledning tidigare.denna kännbarsätt än Denett av mer

standardhöjning och de ändrade levnadsomständigheter i övrigt harsom

skett på tid alltså på ersättningar för ideellskapar tryck högreettsenare

skada.

När det gäller personskada förutsättningarna för skadestånd förär att utge

ideell skada också helt andra tidigare. framträdande be-än De mestnumera

hoven tillgodoses på skadestånd, nämligensätt änannat genom genom
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socialförsäkringen olika former enskilda försäkringar på den skade-och av

tilllidandes sida. Skadestånd för personskada har därigenom utvecklats att

huvudsakligen ideell skada avsnitt 3.3.bli för serestposten
Önskemål vid olika tillfällen framförts ersättningar förhar högreäven om

ideell i Redan i motion till riksdagenskada samband med personskada. en

värkår 1949 II285 hävdades ersättningsbeloppen för sveda ochmot. att

Motionen föranledde ingen åtgärd med hän-lyte och för låga.samt men var

dåtill allmänna revision skadeståndsrätten seden väntaattsyn av som var

19499. revision igång i nordiskt samarbetelLU Vid den sattessom senare

skadaavsnitt 3.2 behandlades emellertid frågan ersättning för ideellse om

i omfattning. Visserligen uttalade nordiska utredningsmänbara begränsad de

fortsatta bordeför förbereda det samarbetet detutsetts att att envarasom

i frågagivande uppgift diskutera erfarenheterna och önskemålenatt om er-

sådanekonomisk 195016 166. Någonsättning för icke skada SOUse s.

diskussion inte till stånd i nordiska lagstiftningssamarbetekom dock det som

1975. Utvecklingen be-därefter påbörjades och i Sverige avslutades årsom

tagit sinträffande ersättning för ideell skada har i ställetreglerna egenom

i nordiskade olika länderna.väg

försiktig hållning till önskemålenSverige intog domstolarna längeI omen

höjning ersättningsbeloppen vid ideell skada i samband med person-en av

föri rättsfallet 1969 469 uttryckskada. domstolen bl.a.Högsta NJAgav s.

särskiltideell hållasståndpunkten ersättningen för skada borde I ettatt nere.

till anförde justitierådet Conradi detyttrande domstolens domHögsta att var

skadeståndsområdet inte tilläts skenabetydelse utvecklingen påattstorav

höjningi iaktta återhållsamhet gälldeoch borde detväg näratt av er-man

klyftan mellanriskeradesättningsbeloppen vid ideell skada; attmanannars

åtföljandevidgades medsocialförsäkring skadeståndsrätt ytterligareoch

Conradi höjningökade samordningssvårigheter. Enligt skulle ersätt-aven

disposition tillgängliganingsnivån ideell innebära felaktigvid skada en av

nordisk rättsenhetnåmedel och dessutom direkt motverka strävandena att

i detta hänseende.
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betänkandetI 197351SOU Skadestånd framhöll skadeståndskommit-V

tén, där Conradi ordförande, i fortsättningenäven borde strävaattvar man
efter ersättningarna för lyte och inte nådde alltför höga nivåeratt semen

bet. 186. Detta betänkande låg till grund för 1975 års ändringars. av per-
sonskadereglema i skadeståndslagen avsnitt 3.2.se samband medI dessa

ändringar uttalade emellertid föredragande statsrådet det i frågaatt om
ersättning för ideell skada fanns skäl ha något inställninggenerösareatt en

den skadelidande dittillsän hade kommit till i praxisgentemot uttrycksom

se 197512 lll Detta uttalande, godtogs riksdagen,prop. s. som av

ledde till ersättningen för sveda och värk lyte och enligtatt desamt men
tabeller fastställs Trafikskadenämnden avsnittse 4.1 höjdessom av mera
allmänt år 1976 respektive år 1977.

motionerI till 198586 års riksmöte hävdades ersättningarna för ideellatt

skada alltjämt låga i vårt land mot. 198586L206 och L257. Medvar an-
ledning härav uttalade riksdagen i november 1986 det kunde ñnnas skälatt

i vad månöverväga den nuvarande ersättningsnivånatt istod överensstäm-

melse med den allmänna rättsuppfattningen. Enligt riksdagen det tänk-var
bart ersättningsnivån allmänt ansågs för låg inteoch tillräckligatt gav
kompensation för förluster olika livskvaliteter l986873LU 15av s. se
avsnitt 2.1.1. Efter dessa uttalanden beslöt Trafikskadenämnden göraatt

ytterligare allmän höjning ersättningen enligt tabellerna för sveda ochen av

värk lyte och höjningDenna iträdde kraft den januari 1987.samt 1men.

Riksdagen har därefter vid olika tillfällen återkommit till frågan om
ersättning för ideell skada, sedan kommitténäven anledningmed bl.a. av
riksdagens uttalanden tillkallats i oktober och november 1989.

Kommitténs huvuduppgift iär överväga och så fall i vilkenatt ut-~om

sträckning ersättningsnivån vid ideell skada höjas.bör gäller framförDet

allt ideell skada i samband med personskada. Enligt direktiven skall vi

emellertid också ställning till de ersättningsbelopp förbetalasta utom som
lidande vid sexuella e.d.övergrepp kan tillräckligt fylla syftet medanses
ersättningen i dessa fall. samband därmedI skall vi behandla del andraen
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skadeståndslagen se3kap. §enligt 1för lidandeersättningfrågor rörsom

avsnitt 2.1.2.

gällerdetintresset näranförda har det störstaförutdetframgårSom av
viduppkommersådan skadaknutits tillskadaersättning för ideell per-som

tid harPåskadeståndslagen.l §i 5 kap.reglerassonskada och senaresom
kap.i lreglerasideell skadaformersättning för denemellertid även somav

föruttryckuppmärksamhet. Ettsig allttilldragit störreskadeståndslagen3 §

innebär1990 ochnovembervi fick i atttilläggsdirektivdetta deär somsom
vidregelverketersättningsnivån ochförändringvi skall överväga aven

avsnittvåldsbrott seför andraoffervåldtäktsoffer ochskadestånd till

2.1.3.

ersättningsådanfrågantillförklaringarfinns flera avsesDet att somom

på sätttidigareuppmärksammatsinteskadeståndslagen3i l kap. § samma

landskapslagar-medeltidaisina deharbestämmelsen röttertrots attsom nu;
tillställningomfattning fåtti begränsadförut bara tadomstolarnaharna
be-kanorsak till dettaslag. En attersättning dettaanspråk på varaav

1972årskadeståndslagenfick iutformning dendenförststämmelsen genom
fridskadelidandeskränkning denersättning för dentillmöjlighet avgav

också längedröjdeinnebära. Detvåldsbrott kansexualbrott ellerettsom
i detsjälvständig betydelse ävenbestämmelsen harklarladesinnan det att

personskada;tillfogatssamtidigt harskadelidandevanliga fallet denatt en

intefråga skingradesbeträffande dennaråddetidigareden osäkerhet som
5.2.avsnitt1861990 serättsfallet NJAdefinitivt förrän s.genom

möjligtblivitnyligen harganskaförst attdetvidare märkaDet är attatt

för-frånskadeståndslagen3i kap. §lersättningfå sådan enut som avses
inteersättning harpå dennadomBrottsskadenämnden. Ensäkring fråneller

enbart kanhonellerså länge hanskadelidandeför denvärdenågot större

saknarersättningen. Denneutdömdadenskadevållarenlita till utgeratt

sigdeteftersom rörskadestånd. Ochbetalaförmåganämligen i regel omatt

kanhandlandeuppsåtligt,oftadärmedbrottsligt, ochförersättning ett

ansvarsförsäkring,skadevållarensutgåundantagsfallersättning ibara omur
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tilldenne skulle hålla sig med sådan. rådde länge tvekanäventyrs Deten

det s.k. överfallsskydd infördes i hem- och villahemförsäkringamaom som

i början 1970-talet föroch ersättning till försäkringstagarenav som ger

vid överfall 3personskador berättigar till ersättning enligt 1 kap. §även

skadeståndslagen. försäkringsta-Sedan tid tillbaka står det dock klart atten

kan få sådan ersättning från försäkringens överfallsskyddsmoment segaren

avsnitt 5.6.4. Vidare fick år 1978, inteBrottsskadenämnden, kom tillsom

möjlighet ersättning förrän år 1988 avsnitt 5.2.motsvarande seatt ge en

Framför allt i fick möjlighetoch med Brottsskadenämnden dennaatt synes

allmänheten ha blivit till ersättning enligt 1 kap.medveten rättenmera om

3 skadeståndslagen. Samtidigt polisanmälningar sexuella§ har antalet av

och våld i hemmet ökat gäller särskiltövergrepp markant. Detannat sexu-

ella barn avsnitt 5.3.2. medför också växandeövergrepp se Detmot ett

på ersättning enligtantal krav 1 kap. 3 skadeståndslagen vid domstolarna,§

liksom vid iBrottsskadenämnden fall då den utdömda ersättningen inte be-

talas eller gärningsmannen överfallsskyddetokänd; däremot täcker inteär

i hem- och villahemförsäkringama inomsexuella eller andra övergrepp

familjen.

Under de åren har Brottsskadenämnden höjt ersättningarna för li-senaste

dande vid sexualbrott kraftigt.ganska Också domstolarna börjat dömahar

högreallt ersättningar i falldessa se avsnitt 5.5. utveckling harDennaut

i dagarna godtagits domstolen det gäller lidande vid sexuellaHögsta närav

övergrepp barn 2 juli 1992,se domstolens dom den DBHögstamot nr
Även337. beträffande lidande ersättnings-vid andra våldsbrott hargrova

nivån nyligen höjts betydligt domstolennågra avgöranden Högstagenom av

1991se 766 1992,NJA och domstolens dom den 15 april DTHögstas. nr

218. rättsfallet 1991 766 det liggerI NJA uttalade domstolenHögsta atts.

i linje med den utveckling skadeståndslagens tillkomstskett alltsedansom

regeln i 1 3 ersättning för lidandekap. § skadeståndslagenatt ettge om

större spelrum i den meningen ersättningen tillåts uppgå till beloppatt som
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förbrottsoffer upprättelseåtminstone i någon mån bidra tillkan att ettge

drabbatsdet lidande han eller hon har av.som
beträffandeövervägandenursprungligen redovisa våraVår avsikt attvar

våramed slut-skadeståndslagen tillsammansersättning enligt kap. 3 §l

iskadeståndslagen. Somersättning enligt 5 kap. l § nämntsrörandesatser

beskrivnatill denemellertid, bl.a. med hänsynavsnitt har vi1 ut-nu

enligtersättning lfrågornavecklingen, lämpligt behandladet attansett om

ifram våra förslag denförtur och lägga3 skadeståndslagen medkap. §

föregriper våravi därmedVi intedelen i särskilt betänkande. attett anser

skadestånds-enligt 5 kap. l §till frågorna ersättningställningstaganden om

i vårt fortsatta arbete. rörvisa sig olyckligt Detlagen på kansättett som

skilda frågor.sig nämligen i huvudsak om

på3 skadeståndslagen sättSålunda ersättning enligt l kap. §har annatett

för denskadeståndslagen inslag upprättelseersättning enligt 5 kap. 1 §än av

skadehandlingen har utgjort.behandling Ersätt-kränkande och nesliga som

i 7.2.ningens syfte funktion beskrivs avsnittoch närmare

enligt 1ersättningvisserligen samband mellanSå till vida föreligger ett

skadeståndslagen gränsenkap. 3 ersättning enligt 5 kap. 1 §§ och att

gränsdragnings-svår dra.ersättningar ibland kan Dettamellan dessa attvara

övervägandenai samband medemellertid lika behandlasproblem kan gärna

till dis-i anslutningskadeståndslagenersättning enligt l kap. 3 § somom

Någotskadeståndslagen. avgöran-enligtkussionen ersättning 5 kap. l §om
enligtdärförfinnsställning till frågan redanhinderde mot att tar numan

7.3.ivår inte. avsnittmening berörs närmareDen

frånskillnadtillskadeståndslagen förutsätter,3Ersättning enligt l kap. §

vållatsskadan harersättning enligt skadeståndslagen,5 kap. 1 § att genom

historisk för-harskillnad,brottslig handling. närmastDenna ensomen
praktikenigrundlägganderättssystematisk synpunktklaring, frånär men

förutsätt-på brottFrågan bör slopa kravetkanske inte så stor. somom man
skadeståndslagen3i kap. §sådan ersättning lning för tillrätt som avses

sådant krav,behålla7.4. bördiskuteras i avsnitt Omnärmare ett upp-man
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kommer frågan vilka brott bör grunda till denna ersättning. Vårarättsom

överväganden beträffande denna fråga redovisas i avsnitt 7.5.

den praktiskaI tillämpningen gäller skilda principer för fastställaatt

ersättning enligt l kap. 3 § och ersättning enligt 5 kap. 1 § skadeståndsla-

I det fallet bestäms ersättningen i utsträckning ledningmedgen. storsenare

tabeller och andra schabloner har fastställts Trafikskadenämnden.av som av
liggerDet i sakens ersättning enligt l kap. 3 § skadeståndslagennatur att

inte kan bestämmas lika schablonmässigt i utsträckningstörre be-ärutan

roende omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt våra direktiv vibörav

emellertid försöka riktlinjernärmare för bedömningen och diskutera vilkage

omständigheter särskilt bör beaktas ersättningennär bestäms avsnittsesom

2.1.2. frågaDenna återkommer vi till i avsnitt 7.6.

Inte heller detnär gäller ersättningsnivån finns några berörings-närmare

punkter mellan ersättning enligt 1 kap. 3 § och ersättning enligt 5 kap. 1 §

skadeståndslagen. Så till vida kan det visserligen finnas koppling mellanen
dessa ersättningar, höjningeventuell nivån för ersättningen enligtatt en av
1 kap. 3 § skulle sig själv kunna leda till nivån drivs också förattav upp
ersättningen enligt 5 kap. l och för sigI vi inte detta någonser som
egentlig nackdel. Visserligen saknar då vid övervägandena nivån förman av
ersättningen enligt l kap. 3 § möjlighet bedöma hur ersättningenatt stor

sammanlagt kan komma bli. sådanEn överblick den totalaatt ersätt-av
ningsnivån dockär enligt vår mening inte nödvändig för redanatt man nu
skall kunna bilda sig uppfattning vilken ersättning enligt 3l kap. §en om

betraktad för sig framstår skälig. fråganDen behandlas i avsnittsom som

Ersättning enligt kap.1 3 § och enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen§ be-

stäms delvis skilda principI visserligenär det allmän domstolav organ.

fastställer båda slagen ersättning. Ett utmärkande drag för ersätt-som av
ningen enligt 5 kap. l § emellertidär det inflytande olika skade-stora som
prövningsnämnder inom det enskilda försäkringsväsendet, framför allt

Trañkskadenämnden, har rättsbildningen i fråga ersättningensbl.a.om
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det där-Närbegränsat.domstolsavgöranden ärvägledandestorlek. Antalet

ökningallt störremärka3 § kanenligt 1 kap.ersättninggäller enmanemot
tillkommitharprejudikatoch fleradomstol,fall avgörsantalet avsomav

centralBrottsskadenämndenSamtidigt haråren.under de allra ensenaste
tillnär-domstol avgörenskildfinns ingenområde; detroll på detta som

brottkränkningersättning förmånga ärendenmelsevis lika somgenomom
berörsdomstolarnaochnämndenFörhållandet mellanBrottsskadenämnden.

7.8.i avsnitt

skade-l §enligt 5 kap.ersättningallsinte rörsärskild fråga,En som
tillanknytningnågoninte heller haregentligenoch er-ståndslagen som

skall kunnaersättningskadeståndslagen, är3 §sättning enligt l kap. gesom
uppmärk-Frågan haraffektionsvärde.särskiltmedförlust egendomför av

in-kränkningförersättningsamband mediriksdagen att genomsammats av
kommerdenförutsatt attriksdagen haroch attbrottsstöld debatterats,

7.9.vi i avsnitt2.1.2. göravsnitt Detbehandlas seav oss
vårakostnadskonsekvenser7.10 vilkaredovisar vi i avsnittSlutligen som

få.förslag kan

medsambandibehandla enbartsiginte lämparfrågafinnsDet attsomen
gällerskadeståndslagen. Det3 §enligt 1 kap.ersättningövervägandena om

handlingbrottsligdödatstill någonhuruvida anhörigafrågan engenomsom
demtillfogatshakankränkningdenersättning förfåskall kunna som

ersättningbeträffandeuppkommerfrågaliknandebrott.detta En en-genom
dödsfallgrundanhörigadåi fall ettskadeståndslagenligt kap. §5 l av

tillhänföradepression ärpsykiskchock eller attdrabbas per-somenav
iersättningtillha etträttanhörigaderättspraxis harsonskada. ansettsI

närvarandevaritfalleller idödsfalletbevittnat vartfall de harsådant om
personskadadennaersättninghittillsmedan de vägrats upp-vid tillfället, om

Enligt5.3.2.avsnittdödsfallet seunderrättelsenvidkommit enbart om
tillfredsställande. Denpraxis ärtill dennaställningvidirektiven skall ta om

ideellförersättningslutbetänkandei vårtbehandlavifrågan omattavser
tillskall kunnaersättninghuruvida utgesFråganenligt 5 kap. lskada
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anhöriga också enligt 1 kap. 3 har sådant frå-§ samband med den nämnda

de bör samtidigt, viövervägas och därför den till vårtävenattgan sparar

slutbetänkande. särskiltEtt skäl för detta beträffandegällandeär rättatt

ersättning enligt 5 kap. l § kan komma inomändras framtid;näraatt en

i avsnittnämnts 2.3 har Högsta domstolen nyligen hänskjutit frågasom en

tilldetta slag avgörande i plenum.av

Värt utredningsuppdrag beträffande ersättning enligt l kap. 3 § skade-

ståndslagen frågordel andra vi inte funnitheller hartangerar en som an-
ledning överväga i dettanärmare betänkande. sådan frågaEnatt är om en

allmän förstärkning integritetsskyddet för enskilda införasbörav personer
i svensk Visserligen skullerätt. slopande kravet på för-brottett av som
utsättning för till ersättning enligträtt l kap. 3 skadeståndslagen delvis§

kunna få sådan effekt. viNär i avsnitt ställning till frågan7.4 tar etten om

sådant krav skall behållas eller bör emellertid enligt vår mening inteman

den i så vidsträckt perspektiv. Det skulle nämligen förspräckaettse ramen
vårt utredningsarbete i denna del och föregripa ställningstagandenäven de

för närvarande inom regeringskanslietgörs frågandet gällernärsom om en
förstärkning integritetsskyddet i svensk 199192 19.se LU25rättav s.

fråga liggerEn utanför vårt utredningsuppdrag börärannan som om man
införa möjlighetallmän till ersättning för ideell iskada samband meden

oriktig myndighetsutövning. ersättningsmöjlighetEn detta slag kanav

visserligen förefalla befogad i fall då någonäven del enskild tjänstemanen

inte har gjort sig skyldig till sådant straffbart beteende för när-ett som

varande kan grunda till ersättning enligt 3rätt 1 kap. § skadeståndslagen.

ankommerDet emellertid på kommittén 198903 för all-Ju detöversyn av

skadeståndsansvarmännas ställning till frågan denna ersättnings-att ta om

möjlighet se Dir. 198952 1 och 7 jfr 198889LU3l 20.s. s.

utgångspunktEn för våra överväganden ersättning för kränkningom ge-

brott brottsoffrensär ställning påbör stärkas olika Vi harsätt.att settnom

vårt arbete i denna del iled strävandena förbättra villkoren förett attsom

dem förutsätts brott. gäller inte minst kvinnor blirDet och barnsom som
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i hemmet. Generösavåld slagoffer för sexuella ellerövergrepp annat er-av

möjlighetbrottsoffer sådanbidra till dessasättningar kan attatt ges en

förhindra denödvändig förförändra sin livssituation kan attattsom vara

förstörd.får sin framtid heltbrottetgenom

ersättning för själva denhandlarinskjutas det inte baraHär kan att om

lika viktigtsådant brottsoffer. Minst ärkränkning tillfogatshar attettsom
förhjälp kan behövasfår terapeutiskade för brott denutsätts attsomsom
för så-upplevelse. kostnadenlindra psykiska verkningarna denna Förde av

vi till i specialmo-särskilt. återkommerhjälp kan skadestånd utgådan Det

gåutanför vårt uppdragligger emellertidtiveringen avsnitt 8.1. Det att

motiverade förkanpå vilka åtgärder detta slaginnärmare attvaraav som

ställning.stärka brottsoffrens

efterintevårt börhelt utgångspunkt för arbete strävaärEn att manannan
mellanikränkningar uppkommaalla slag kanersättaatt samvaronsomav

råkari dagligamänniskor. oundvikligt människorna det umgängetDet är att

måste kunnadessaför olika förtretligheter och irritationsmoment;ut man

förslagVi vill inte lägga framtåla få särskild ersättning för dem.utan att

skadeståndsprocesser bagateller. Enskulle kunna tilluppmuntra omsom

lättför bagatellartade fall skaparrättsordning ersättning även ensom ger
allt.ersättning för ipenningñxering, till begärskan leda stort settattsom

i accelererandesig då där domstolarnaMan närmar även ut-systemett en

när heltså till slutsträckning skadestånd, dedömer allt högre attut

orealistiska nivåer.

behövs.användas där de bästVåra samhällsresurser begränsade och börär

ersättninginnebäralltså nödvändigt prioriteringar. DetDet är göra attatt

vid vissa slags brotti 3 skadeståndslagen bör baral kap. § gessom avses

endastsärskilt integritetskränkande ochtypiskt framstår attsettsom som

fall. vadallvarligare kränkningar i dessabör Detersättas motsvarar som

lidandesådantupphov tillgäller i dag. brott skallFör ettettatt anses ge

brottsoffret harjustavses 3 skadeståndslagen torde krävas1 kap. § attsom

jfr 19878892 7.för allvarligare kränkningutsatts prop. s.en



SOU 199284 211

Slutligen har vi haft utgångspunkt bör efter så långtsträvaattsom attman
möjligt uppnå nordisk rättslikhet på förevarande område. förutSom nämnts

har reglerna ersättning för kränkning brott utvecklats delvis olikaom genom
i de nordiska länderna. Likhetema dockår betydligt skillnaderna,större än

vilket förklaras bl.a. reglerna i alla länderna har historiskaattav samma
bakgrund. Också när det gäller ersättningsnivån är överensstämmelsen mel-

lan länderna överraskande utvecklingenäven i och Sverigestor, Norgeom
på tid gå något högre nivåer iän Danmark Finland;mot ochsenare synes

några uppgifter förhållandena i Island har vi dessvärre inte haft till-om

gängliga.

Självfallet bör också beakta förhållandena i länder utanför Norden.man

visserligenDet är svårare få något utvecklingen där. Vi haratt grepp om
dock försökt kartlägga rättsläget i England, Italien, Tyskland och USA.

Därvid har framkommit de uppgifter ibland förekommer iatt som massme-
dia skyhöga skadestånd i några dessa länder, framför allt USA, måsteom av
bedömas med försiktighet; i den mån sådanastor skadeståndsbelopp har

dömts det sigrör undantagsfallut inte berättigar till slutsatsenom attsom
ersättningsnivån i allmänhet ligger på sådana höjder.

I sammanhanget bör påpekas något harmoniseringsarbete i fråga be-att om
stämmande skadestånd inte påbörjatshar i EG. iDet och för sig för-ärav

vånande, eftersom där har genomfört reformer på skadeståndsrättensman

område beträffande del andra frågor. Vi tänker särskilt på det EG-en
direktiv samordning medlemsstaternas bestämmelser angåendeom av pro-
duktansvar år 1985 och medfört de flestaantogs medlemsländersom attsom

har genomfört nationell lagstiftning i enlighet direktivet;med lag-numera

stiftning bygger på direktivets bestämmelser har för övrigt införts ocksåsom

i flera andra länder, däribland Sverige. Värdet reglerav gemensamma om
produktansvar i de olika länderna minskar givetvis de skadeståndsbeloppnär

döms enligt dessa regler kan variera kraftigtut mellan länderna.som Det

gäller framför allt skadestånden vid personskada.
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igångsätterellerEG förrinomofrånkomligttorde senareDet att manvara
gällerockså detregler närståndfå tillförarbete att gemensammaett

viså längedröjaförutsättas attkandetskadestånd. Menbestämmande av
skallviarbete,sådantresultatetavvaktamöjlighetinte har ett omatt av

buds.tillstårtiddeninomutredningsuppdragvårtfullgörakunna osssom
rättsskapandei EGsledningnågonhämtavi inte kunnatharhelstHur som

betänkande.ifram dettavi läggerförslaggäller dedetverksamhet när som

funktionsyfte ochErsättningens7.2

iliksomSverige,iomdiskuteradvaritfunktion har längeSkadeståndets

utsträck-i vilkenfrågandiskussionen rörtharandra länder. Främstmånga

avsnitt 1.verkan sereparativpreventiv ellerharning skadeståndet

riskenlandvårtuppfattning iutbredd attdetsedaninte så längeFör envar
förmå medborgarnamedel atteffektivtskadestånd är attdrabbas ettatt av

tillkomstenVidskador.andra medborgaretillfogarså intehandla de avatt
tillskeptiskemellertiddepartementschefen sigställdeskadeståndslagen

varje fallieffekt,preventivsärskildha någonskadestånd skulletanken att
uttalandelagrådetsjfr8019725personskador segällerdetnär s.prop.
liknandetid harfrånlitteraturenjuridiskaOckså i den261. ensenares.

och Roos,351985,Hellner,till uttryckkommit seinställning t.ex. s.

1990, ff.45s.
mednöjerfråga ochgå dennafrån häremellertidVi avstår ossatt

iersättningsådangällerdetförhållandena närkonstatera avsessomattatt

andravidannorlundadelvis än typerskadeståndslagen3 är1 kap. § av

förutsätterersättningdennaskillnadbetydelsefull ärskadestånd. En att

medförakanstraffhoteteffektavhållandestraffbart förfarande. Den som
skadeståndsskyldig-drabbasriskenbetydelse äntorde i regel ha större att av

sällanfrågadet härskadevållare ärkategoridenharhet. omDessutom som
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möjlighet betala utdömt skadestånd. skadeståndet kan då inte gärnaatt ett

bli någon effektiv sanktion.

vissa straffhotet inteVid brottstyper, där särskilt framträdande, kanär

skadestånd enligt l kap. 3 skadeståndslagen emellertid§ tänkas ha störreen

avhållande faktor. på sådanabetydelse Exempel brott ärekränknings-ärsom

brotten. skiljer sig i många hänseenden från andra ibrottDessa som avses

Ofta gärningsmanden bestämmelsen. finns här med ekonomiska möjlig-en

heter skadestånd. gäller särskilt i de fall handlingenbetala Detta utgöratt

tryckfrihetsbrott.ett

princip inom skadeståndsrätten skadelidande fullden skall haEn är att

kompensation för sin förarbetena till 1975 års ändringarskada. skade-I av

ståndslagen framhålls princip gäller beträffande ideell skadadenna ävenatt

uppkommer i samband med personskada 197512 lll.sesom prop. s.

skadelidande ersättningen få tillfälle tillTanken den skallär att genom

rekreation förströelse inteeller skulle möjlig och attannan som annars vara

sig neutraliseras.de besvär skadan fört med därmed skall kunna

lidande skadeståndslagenenligt l kap. 3 § känslorDet ersättssom avser

den kränkande handlingen framkallat hos den skadelidande, såsomsom

psykisk påfrestning intechock, rädsla, förnedring, skam eller liknande som

sig sådana medicinska uttryck den personskada. Attärtar att att anse som

för kränkande och respektlös handling kan också medförautsättas en en

känsla brista i personligt till följd skadelidandevärde och ha denatt attav

sig själv från sociala Redan ovissheten hos denden gemenskapen.utestänger

skadelidande omgivningenhur i den kommernärmaste attom rea-personer

kränkningen blir känd kan innebära lidande.när ettgera

Ersättningen för kränkning det slag i l kap. 3 § skade-en av som avses

ståndslagen enligt vår mening i första syfta till lindra verk-bör hand att

ningarna kränkningen skadelidande möjlighet förändra sinoch den attav ge

livssituation. själva inteligger visserligen i sakens kränkningenDet attnatur

Ersättningen emellertidkan suddas ersättning i kan göraut genom pengar.

det möjligt för den skadelidande sig något han eller honatt annarsunna som
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inte skulle ha haft råd med, exempelvis längre eller liknande, ochen resa

skingra kränkningen.därmed tankarna

Ersättningen för kränkning i flesta fallden respektlös handling desom en

för skadelidande emellertid inteinnebär den bör enbart från reparativses

skadeståndet otvivelaktigt också kompensation för densynpunkt. utgör en

oförrätt den skadelidande har blivit för. förhållandetRedan detutsattsom

den skadelidande tilldöms skadestånd bevis inte bara förutgör honomatt ett

eller henne själv också för i omgivningen på han eller honutan attpersoner

förfördelad. liggerhar blivit form bidra tillupprättelse kanen av som

återställa den skadelidandes självrespekt och självkänsla.att

uppfattasskadeståndet många det rättsliga medletsäkert endaav som som

i praktiken står skadelidande till rättsliga möjligheter,den buds. Andra

såsom den åtalsrätt tillkomma för flertaletkan målsägande, tordesom en

underordnad betydelse. den skadelidande det i allmänhet vik-För ärvara av

tigare få skadestånd kan honom eller hennegeneröst upprätt-att ett som ge

else och bidra till förändra livssituation. skadeståndetvederbörandes böratt

enligt vår mening ligga på sådan nivå önskemål tillgodoses.detta kanatten

7.3 förhållandeGränsdragningen i till ersättning

för personskada

Som i avsnitt 5.2 rådde förhållandetnämnts det länge osäkerhet mellanom

de olika bestämmelserna ersättning för ideell i kap. 3 § och 5skada 1om

kap. l skadeståndslagen. Frågan enligt§ gällde ersättning för lidandeom

31 kap. § skulle, i fall då uppkommit, ingå i ersättningenpersonskadaett

för sveda och värk, lyte olägenheter övrigt enligt 5 kap. 1och §samtmen

eller detta lidande skulle vid sidan ideella ersättnings-ersättas dessaom av

Osäkerheten beträffande frågan torde till viss del kunna till-dennaposter.

skrivas bestämmelsemas historiska 5.2. Ge-bakgrund avsnitt 5.1 ochse

sin formulering in-har bestämmelsen i kap. 3 vidarel § kunnatnom ge
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trycket lidandedet i bestämmelsen skall med till-att ersättassom avses

lämpning personskadebestämmelsen i 5 kap. 1 detta knappasttrots attav

varithar avsikten jfr 19725 569 och Hellner, 1976, 271.prop. s. s.
skäl redovisatsAv i avsnitt 7.1 har bestämmelsen i 1 kap. 3 skade-§som

ståndslagen inte fått någon praktiskstörre betydelse förrän under tid.senare
därförDet knappast förvånandeär osäkerheten förhållandet mellanatt om

denna bestämmelse och 5 kap. l § skadeståndslagen skingrades först år

1990, då domstolenHögsta slog fast det inte finns något hinderatt mot att

tillämpa bestämmelserna vid sidan varandra i personskadefall se NJAettav

1990 186. Rättsläget alltsåär detta och rättsfalläven ses. genom senare
1991 83,NJA 1991 228, 1991 766 och Högsta domstolens domars. s. s.

den 15 april 1992, 218,DT och den 2 juli 1992, 337DBnr nr numera
klarlagt. frågaDen vi har ställning till emellertid dettaåratt tasom om
rättsläge kan tillfredsställande.anses

avsnittAv 7.2 framgår bestämmelsen lidande i 1 kap. 3 § skade-att om
ståndslagen delvis har syfte bestämmelsen ideellän skada iett annat om
samband med personskada i 5 kap. 1 § skadeståndslagen, nämligen att ge
den skadelidande upprättelse för den kränkning tillfogats honom ellersom
henne brottslig handling. Med hänsyn till dessa skilda syften ärgenom en

det naturligt ersättning kan enligt båda dessa bestämmelser i fall dåatt ges

personskada har uppstått. övrigtFör skulle de svårt sedanatten vara nu -
ersättning för lidande i 1 kap. 3 blivit§ har etablerad ersätt-som avses en
ningspost vid sidan ersättning enligt 5 kap. 1 § bort denna särskildataav —-
ersättningsmöjlighet i sådant fall. Vi därför ingen anledning påett attser

denna föreslåpunkt någon ändring i gällande sådan kommit tillrätt, den har

uttryck i Högsta domstolens praxis. Lagtexten bör dock förtydligas, så att

det klart framgår de båda ersättningama kan utgå vid sidan varandra.att av

lidandeDet enligtersätts l kap. 3 skadeståndslagen§ kallas iblandsom

psykiskt lidande. inte någonDetta är lyckad terminologi, eftersom psy-
kiskt lidande också kan utgöra personskada. Med personskada förstås näm-

ligen enligt hävdvunnen uppfattning skada medicinskt påvis-ären som av
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framförpsykisk Det ärfysisk ellersig denslag, ärbart natur.avavvare
svårt dra gränsibland kandetförhållande görallt detta attatt envarasom

ersättning enligt 5 kap.3 ochi 1 kap. §ersättningsådanmellan avsessom

skadeståndslagen.1 §

till varje prisanledningnågon egentligdet finnsfråga sigkan attMan om

avgörandeför ideell skada.ersättning Detbåda slagskilja mellan dessa av

ellertilldöms honombeloppdet totalaskadelidandeför den är som

etikettintressant vilkenmindresynpunktdet från denna ärmedanhenne,

talar föremellertid flera skälfinnsvarje delpost.på Det attsätts somsom
särskilt, på ärmöjligt redovisas sättså långtersättningardessa somsamma

ersättningsposter sebeträffande andraskadeståndsrättenbrukligt inom prop.

109 145 och 211.197512 s.
förErsättningefter olika kriterier.ersättningarna fastställsskälEtt är att

tillskaderegleringen i regelioch relaterasvärk lytesveda och samt men

medicinska invaliditetsgradrespektive densjukskrivningstidden per-som en

ob-i övrigt brukarersättning för olägenhetermedfört. Ocksåsonskada har

emellertid inte påobjektiviseringsådanpå visst ärjektiviseras Ensätt.

ilidande 1 kap.ersättning förmöjlig gällerdetsätt när som avsessamma
ersättning finns ingaBeträffande denna3 skadeståndslagen.§ yttre om-

bestämmande bort-för ersättningenstjäna till ledningständigheter kansom
emellertidhandlingen,skadegörandebeskaffenheten denfrånsett somav

tillfogats denvilkenkränkningdendelvis kan tjänstgöra mätarebara som av

skillnadanledning deninte heller görafinns detskadelidande. Här att

skallinvaliditetstillståndsjukskrivningstid och beståendemellan akut som

respektive lytevärkersättning för sveda ochbestämmandetiakttas vid av
fåri 1 kap. 3 §Ersättning197512 149.och se avsessoms.prop.men

till-praktiskadet i denskönsmässigt, låtdärför fastställas attvaramera
ersättning.slagsför dettatillskapas vissa schablonerlämpningen kan

enligtersättningolika principer för bestämmatillämpning dessaEn attav
uppenbarligenmedförskadeståndslagenenligt 5 kap. 1 § att1 kap. 3 § och

ibeloppenredovisningför sig.fastställas Enersättningama måste avvar
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skilda underlättar också kontrollen de fastställtsharposter på detatt sättav

förutsätts enligt gällande rätt. När det särskilt gäller sådan ersättningsom

i l kap. 3 tillkommer§ redovisning detta beloppatt separatsom avses en av
givetvis nödvändig förär enhetlig praxis skall kunna utvecklas be-att en

Äventräffande de schablonbelopp tillämpas i detta fall. processuellasom

skäl talar för olika ersättningsposter redovisas särskilt, föratt det fallt.ex.

domen överklagas endast beträffande någonatt posterna.av
praktikenI brukar Brottsskadenämnden och Ansvarsförsäkringens person-

skadenämnd också regelmässigt redovisa ersättning enligt 1 kap. 3 § skade-

ståndslagen särskild vid sidan ersättning enligt 5 kap. 1post §som en av
skadeståndslagen. förekommerDetta däremot inte lika ofta i domstolarnas

praxis, även uppdelning i dessa olika ha blivit vanligareposterom en synes
på tid. rättsfalletI 1991NJA 83 uttalade emellertid dom-Högstasenare s.

stolen mångadet gånger är värde detatt skadeståndsbelopp till-attav som
erkänns den skadelidande fördelas på de olika ersättningspostema, och

domstolen har själv nyligen gjort detta i några avgöranden 1991se NJA s.
766 och domstolensHögsta dom den 2 juli 1992, 337.DBnr

sammanhangetI vill vi framhålla vikten den skadelidande preciserarattav
sitt yrkande i dessa delar. kanAnnars domstolen få bekymmer med denna

fördelning. Ett exempel på detta erbjuder rättsfallet 1991 228,NJA därs.
det belopp yrkats i för allt enligt såväl l kap. 3 § 5 kap. lett §som som
skadeståndslagen ha varit skäligt redan ersättning enligt 1 kap.synes som
3 Hur skall domstolen i sådant fall fördela det yrkade beloppet påett

sistnämnda ersättning och ersättning enligt 5 kap. l § detI nämnda rätts-

fallet uttalade domstolenHögsta anledning saknades göraatt att en upp-
delning ersättningen på de olika och bestämde skadeståndet tillposternaav

samlat belopp, uppgick tillett vad hade yrkats.som som
tidigareSom nämnts detär särskilt svårt dra mellan ågränsatt en ena

sidan sådant psykiskt lidande medicinskt påvisbartär och alltså utgörsom

personskada och å andra sidan lidande det slag i 1 kap. 3 §av som avses
skadeståndslagen. medicinsktEn påvisbar effekt kan visa sig i denatt
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anledningtid medkortareför ellersjukskriven längreskadelidande blir av

ovillkorligingendockskadan. Detta ärtill följdpsykiskaolika besvär av
också på sättstyrkaskanmedicinska besvären annatdeförutsättning, utan

för våld-766. har1991186 Den1990 och utsattsbl.a. NJAse soms.s.
tid ellerkortaresjukskriven endasterfarenhetsmässigttäkt brukar envara

harbeträffande barn1988 65, ochSvendenius i SvJTinte alls se soms.

med någonaktuelltsällanhuvudblir det överför incest tagetutsatts

förstupptäcksi regelanslutning till dettai övergreppläkarbehandling som

skadelidandedenfall klarti de flestastår dettid. Likvälefter lång att

besvärvissa medicinskatillfogatsmåste hasexuelladet övergreppetgenom
störningarsexuellaångest, sömnbesvär,depression,formi t.ex. oro,av

regelmässigtfalli dessapraxis lämnas ettBrottsskadenämndensIm.m.
kränkningersättning för densidanvidsveda och värkförschablonbelopp av

till-praxisliknandeför brottet. Enskadelidandeden utsatts genomsom
Även domstolarmångapersonskadenämnd.Ansvarsförsäkringenslämpas av

praxis.anslutit sig till dennahasynes
regeliför sexuellt övergreppuppfattningen den utsättsVi delar ettatt som

därförhändelse. Det ärdennapsykiska besvärallvarligamåste få en-genom
förersättningtillerkännsbrottsoffersådantbefogatmeningligt vår ettatt

anledningmedoch menockså för lytefallförekommandevärk isveda och

sjukskriv-tillinte lederolika skäldepsykiska besvär, ävendessa om avav
ofrånkom-tordemotsvarande. Detellerbehandling läkarening eller varaav

fastställshållpunkteri bristersättning närmareligt dennaatt -—-
fall böri dessaframhålladock ävenVi villschablonartat.tämligen att man

fram-vadtillhänsynersättningen meddifferentieragårså långt det som

förutgångspunkt ersätt-enskilda fallet. Eni detbesvärkommit dessaom
används mätarenärvarandeförde tabellerningens storlek är avsomsom

vi återkommerrespektive och men;lytevärkför ochersättningen sveda

tabeller kanfrågan dessatillutredningsarbetevårti ansesnästa etapp omav
slag.skadeföljder dettaideellakompensation förtillfredsställande avge en
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För psykiska besvär till följdatt andra handlingar sexuellaän övergreppav
skall kunna ersättas personskada bör däremot i princip krävas de harsom att
lett till sjukskrivning eller läkarbehandling. finnsHär inte anledningsamma

vid sexuella övergrepp handlingen regelmässigtsom att anta medföratt psy-
kiska besvär medicinsk natur.av

Det lidande ersätts enligt l kap. 3 § skadeståndslagen är slagsom annatav
än det har beskrivits. avsnittAv 7.2 framgår denna ersättningsom nu att tar
sikte på själva kränkningen den skadelidandes människovärde och bl.a.av
tjänar medel honom eller henneett upprättelse.att Ersättningen kansom ge

vidare kompensation för allmänna känslor rädsla, och obe-ses som av oro
hag inte är det slaget föranlederde sjukskrivningatt ellersom liknandeav

och på den grunden kan gottgöras personskada.som
Vi återkommer i avsnitt 7.6 till de närmare principer bör tillämpassom

sådannär ersättning i l kap. 3 § skadeståndslagen bestäms. Re-som avses
dan här bör dock framhållas därvid i regel inte behöveratt undersökaman
hur de aktuella besvären har sig i det enskilda fallet.yttrat I stället bör man
utgå från de besvär detta slag den skadevållande handlingen i all-av som
mänhet kan medföra. Ersättningenantas bör alltså schabloniseras i bety-

dande utsträckning, så också har gjorts i den praktiska tillämpningen.som

Sammanfattningsvis kan vi i allt väsentligt ansluta till den praxisoss som
har utbildats beträffande gränsdragningen mellan sådan ersättning som avses
i l kap. 3 § skadeståndslagen och ersättning för ideell skada i samband med

personskada enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen. För markera det röratt att
sig lidande olika slag bör emellertid i lagenom ersättningav attman ange
för sådant lidande i 1 kap. 3 § skadeståndslagen i enlighet medsom avses -
vad föreskrivs i dansk och norsk sikterätt på den kränkningsom tar som
den skadelidande har för skadevållarensutsatts handlande.genom
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ersättningtillförförutsättning rättBrott7.4 som

skadeståndslagen3 §i l kap.för lidandeersättningtillRätten som avses
förmögenhetsskadaförersättninggällerdetliksom närförutsätter ren-

brotts-vållatsskadan harskadeståndslagenenligt 2 kap. 4 § att genom en-
kandetberoendefallalltså i dessa attärErsättningsrättenhandling.lig av

intedockkrävsbegått brott. Det attskadevållaren har ettkonstateras att
vidare be-saknarför brottet. Dettillfälldblivitockså hardenne ansvar

tilldömasinte kantillskadevållaren äventyrssammanhangettydelse i att

ellersinnesbeskaffenhetellersin ungdomgrundpåföljdstraffrättslig av
t.631och567, 57419725preskriberat sedärför brottet är s.att prop.
be-harförmögenhetsskadaochför lidandeersättningtillAtt rätten ren

handling torde närmastbrottsligbegåttskadevållarenfall dåtillgränsats en
emellertidsigskiljerbegränsningdennahistoriska skäl. Genomförklaras av

länder.andramångaigällerfrån vadskadeståndsrättensvenskaden som
viddiskuteratsharanknytning till brottnaturligt dennadärförärDet att

olika tillfällen.

för-utomobligatoriskaiförmögenhetsskadaersättning förBeträffande ren
analogiskmednärmastinte uteslutetvisserligenhållanden det att,är en

skadeståndsansvar ävenåläggaskadeståndslagen,2 kap. 4 §tillämpning av
628568,19725något brottföreligger seintedeti vissa fall när s.prop.

utsträckamedåterhållsamvaritdockdomstolspraxis attharoch 632. I man
109.m.fl., 1985,fall bl.a.sådana se Bengtssontillskadeståndsansvaret s.

1984,Bemitz,hållnågra sefrånkritiseratsharrådande rättsläget s.Det

571särskilt1987,Kleineman,2031987,119 ff, Dufwa, samt s.s.
brottkravetpå ettgårKritiken650 ff.1989-90 attoch i utJT s.
ersättnings-delersättning itillmöjligheternagodtyckligt begränsarsätt en

gränsdragningarsubtilatilllederdetta kravframhållsvärda fall. Vidare att

kontraktsförhållandendelsförmögenhetsskada,ochsakskadamellan dels ren
kontraktsförhål-iochsakskadavidförhållanden;utomobligatoriskaoch

vållatsharskadanoberoendeutgåskadeståndlanden kan genomav om
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brott eller ej. har därför förordatsDet bestämmelsen i 2 kap. 4 §att

skadeståndslagen ändras, så möjligheterna till ersättning för för-att ren
mögenhetsskada vidgas, eller i fall domstolarna för-sinövergervart att

siktighet döma sådan ersättning i fall då brott inte föreligger.att ut

detNär gäller ersättning för lidande i l kap. 3 skadeståndsla-§som avses

domstolarna över huvud inte någonha möjlighet tillämpataget attgen anses

bestämmelsen analogt i fall då skadan inte har vållats sådant brottettgenom
i bestämmelsen jfr 19725 571. Också här har dettasom anges prop. s.

krav på brott för viss kritik se bl.a. Agell vid Nordiska juristmötetutsatts

1990. Särskilt gäller detta vid intrång i olika personlighetsrättsliga intressen

se Strömholm i 1978 bil.NJM 7 22 och Levin, 1986, 68 ocht.ex. s. s.
104. Vid tillkomsten 1978800lagen och bild i reklamav om namn
ifrågasattes också anknytningen till vållande brott delgenom av en re-
missinstanser avsnittse 4.3.3. Att upphäva kravet på brottslig gärning som
grund för ersättning för ideell skada ansågs dock inte böra ske i såett

begränsat sammanhang det då sigrörde frågan det motiveradesom om; om
i princip ha sådan anknytning till brott borde i iatt stället prövassom etten

och vidare sammanhang se 1978792 26, 28 f 49 jfrannat ochprop. s.
SOU 197047 59, 197485 62, 197648 1980844 och 89 f.s. s. s. s.

Som för bort kopplingen till brott beträffande ersättningargument att ta

för lidande i l 3kap. § skadeståndslagen har ibland åberopats attsom avses

den skadelidande då skulle få friare ställning i jfr Vindingen processen
Kruse, 1976, 405 och i SvJT 1987 404. Vad ligger i intedetta ärs. s. som
helt klart. Möjligen bygger på uppfattningen skadelidan-denargumentet att

de har beviskrav,strängare han eller hon tvingas visaett skadevålla-attom

har gjort sig skyldig till brottslig handling det tillräckligtän ärren en om
denne överbevisas skadeståndsgrundandeatt handling huru-oavsettom en

vida denna handling också brott eller jfrutgör Kleineman, 1987,ett s.
203. Oavsett huruvida denna uppfattning har fog för sig eller torde saken

emellertid i praktiken sällan ställas på sin Någon anledning medspets. att
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föreliggeranknytningen till brottbeviskrav upphävatill gällandehänsyn

därför inte.

emellertid kunnaanknytningen till brott skulleförmån för slopaTill att

styrka allaskadestånd då inte behövdeför fåskadelidandetala den attatt

visadehonhan ellerbrottsrekvisit. Framför allt skulle det räcka attatt

förutsättersjälva brottetskadevållaren förfarit oaktsamt, även en upp-om

fysiskanågon medtillfogatsgäller skadorsåtlig handling. detNär som

termi-någotmed för säregeni och norskmedel vad dansk rätt en osssom
1989, 85 fVindingintegritetskränkning, Kruse,nologi kallas t.ex. s.se

falldessaskenbar. I ärför skadelidande docktorde denna fördel den vara

såsom vållandei varje fallbeteenden straffbara,oaktsammanämligen alla

undantag8 brottsbalken. Ettsjukdom 3 kap. §till kroppsskada eller se
kränkning knap-någonringa, då kanvisserligen skadangäller ärnär men

uppkommit handlingen.hapast genom

för dennågon nackdelfall innebärinskjutas det i dessa knappastkanHär att
måste styrkaskadeståndför få tilleller honskadelidande han rätt attattatt

i skades-straffrättslig inte baraförfarit i ochskadevållaren har oaktsamt
ihögreculpatröskelnVisserligen torde den s.k.tåndsrättslig mening. vara

varit nå-måste hagärningsmannenskadeståndsrätten, dvs.straffrätten iän
skade-åläggasstraffas för kunnaföroaktsam kunna än attattgot mer

Conradis skiljaktiga1991 163 justitierådetståndsskyldighet se NJA samts.
skiljaktigaVängbys70 justitierådet1966 ochmening i rättsfallet NJA s.

280; jfrjuni 1992,den 2 DBtill domstolens dommening Högsta nr
åbero-230 demi 1989och Conradi SvJTHellner, 1985, 54 samt avs.s.

densällsynthetenhöra tillpraktiken torde det dockpad litteratur. I att
skiljerpå dettaskadeståndsrättsliga bedömningen sättstraffrättsliga och den

undantagsfalli sådanteftersom det1985 55. Ochsig jfr Hellner, etts., handlingen knappasttordeoaktsamhet,liten gradsig mycketrör avom en
kränkning.ersättningsbartill någonkunna upphovge

vadmedelfysiskapåtillfogas någon sätt änSkador annat somgenomsom
kränkningicke-integritetskränkning,kallasi dansk och norsk rätt t.ex. av

vållasemellertidprivatlivets fred kannågons eller ettära genom upp-av

skullestraffbart.inte Härbeteende ärsåtligt oaktsamteller en er-som

handling kunna störrebrottsligförutsätterintesättningsmöjlighet som
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betydelse. Då i Danmark år 1972 bort den koppling mellantog skade-man

stånd och brott dessförinnan funnits även där när det gäller frids- ochsom

privatlivskränkningar ioch stället införde krav på kränkningen skallett att
ha varit rättsstridig se avsnitt 5.7. 1 det just för öka möjligheternaattvar
till ersättning i sådana fall Vindingse 1976,Kruse, 404 ft. Och i Norges.
gäller sedan år 1958 möjlighet till ersättning för ideell skada oppreis-en
ning vid ärekränkning och kränkning privatlivets fred det be-utan attav
höver föreligga brott; det tillräckligtärett kränkningen har orsakatsatt

oaktsamt beteendeett se avsnitt 5.7.1.genom

Vad frågan egentligen rör är alltså upphäva kravet påattom man genom
den ersättningsgrundandeatt handlingen skall straffbar bör öka skyddetvara

för vad i vårt land kallas den personliga integriteten. Omsom man anser
det, uppkommer i sin frågan vilket allmänt kriteriumtur då i stället börsom
gälla grund för tillrätten ersättning. Det kriterium används isom dansksom
rätt, nämligen handlingen rättsstridig,att är inteär invändningsfritt. Att en
handling är rättsstridig framgår den förenadär medatt sanktion, iav en
regel straff eller skadestånd. Men skadestånd utgår först handlingenom om
kan rättsstridig straffbar,utan uppkommeranses att cirkel detvara en som
inte lättär sig jfr Karlgren, 1972,att ta 70, Kleineman, 1987, 110ur s. s.
ff och Nilsson i NJM 1990 127.s.

I själva verket torde kravet i dansk pårätt kränkningen skallatt vara
rättsstridig inte innebära denän skall ha tillfogatsannat att oakt-genom en
samhet viss grovhet se Vinding Kruse, 1989, 444. alltsåav Det är is.
princip krav gäller i norsk rätt. löserDet emellertidsamma intesom pro-
blemet vilka kränkningar skall otillåtna tillfogasdenärsom anses ettgenom
uppsåtligt eller oaktsamt beteende. En hänvisning till straffrättens be-

stämmelser medför kan falla tillbaka påatt konkret formuleradman en
handlingsnorm. Saknas sådan i lagen, får i stället domstolarna for-en norm
mulera den. Lagstiftaren har då fört sinöver rättsskapande uppgift till

domstolarna. Det skulle för all del inte någon nyhet för svensk skade-vara
ståndsrätt. Man bör emellertid enligt vår mening undvika det be-göraatt
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förskyddetfrågauppmärksammadpolitisktkänslig ochsåträffande somen
till tryck-förhållandetgällersärskilt detintegriteten, närpersonligaden

6.2.avsnittjfrfriheten

Privatlivets19808SOUbetänkandetförslag iexempel debelysande ärEtt
skyddförfram motpå sin tid ladeintegritetskommittén attfred gesom
Kommitténmaterial.integritetskränkandespridningpublicering och av

förstärkaförpåkalladesvilka åtgärder atti fråganintekunde somomenas
åtgärder.olikaföreslogledamöternaområde,privatlivetspåskyddet utan

ställasstraffbestämmelsesärskildskulleförslagdessa upp,Enligt ett enav
Enligtskada.ideellersättning för etttillgrunda rätti sin kundevilken tur

införas.ersättningsådantillmöjlighetenbartförslagen skulleannat enav
kravdetavsnitt 6.2. Omdock segenomfördesförslagen somInget av

bort,brotttillfogatskränkning har taspånärvarandegäller för genomatt en
fåsigbestämmalagstiftaren själv kunnatdomstolarnaskulle utan att -- utlösaochrättsstridighandling skallsådantillställning ansesta om en

skadestånd eller ej.

svenskförfrämmandeskulleframhållits detgångnågonhar attDet vara
förgrundgärningbrottsligpåupphäva kraveträttstradition er-somatt

jfr197648 44;59 och197047SOUideell skada sesättning för prop.s.s.
dela.inte Detför sigi ochviuppfattningen kan1978792 49 t. Dens.

på sådan ersätt-exempelmångapersonskadeområdet, attförutom helafinns,

denpåuppställtsdärvid attnågot kravföreskrivitsning har utan att

4.2.2,avsnittbrott seskallhandlingen utgöraskadeståndsgrundande ett

dennaemellertid övervägtfall hardessa4.3.7 och 4.4. I4.3.1-4.3.4, man
vilketsåalltså inteför sig. Det ärområdevarjesärskilt förersättning -

4051976,Vinding Kruse,861975,Saxén,påståtts se samt s.ibland har s.
önskemåltillgodose attför ett1987 405 gei omoch SvJT attatt mans. —-

måstesamtidigtbeteendekränkandevisstförideell skadaersättning för ett

innehållerskadeståndsrättenallmännadenbeteende, närkriminalisera detta

jfrutgåskallersättningsådanförbrottslighandlingen ärpå attkrav attett

1978792 28.s.prop.
skallintegritetenpersonligadenkränkningarolikavillOm att avman

intekränkningdå dennai fallskadaför ideell även an-ersättningkunna ge
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böra straffbeläggas, börsetts alltså ställning till vilka dessa kränk-taman
ningar Som inämnts avsnitt vi inte7.1 bereddaär sådantgöraatt ett

ställningstagande. fråganDen tidigarehar vid flertal tillfällenövervägts ett

se avsnitt 6.2, och riksdagen har nyligen förutsatt regeringen deatt tar

initiativ kan behövas integritetsskyddsområdet l99l92LU25sesom

19. Som vi har i avsnitt 7.1 vihar i stället ambitionen läggasagts. att
fram förslag kan stärka brottsoffrens ställning.som

Det för övrigtär svårt i dansk och norsk finnarätt exempel på fall däratt

ersättning för kränkning den personliga integriteten har sådannärgettsav

ersättning inte hade varit möjlig också i Sverige enligt den nuvarande be-

stämmelsen i 1 kap. 3 § skadeståndslagen.

Det enda exempel vi har kunnat hitta gäller fall då medicinsksom en opera-
tion utförts patientens samtycke se Eyben, 1984,utan 110. Ivon s.
Sverige avgjorde Högsta domstolen sådant fall år 1990, varvid patientensett
yrkande ersättning för personskada lämnades bifall eftersom detom utan
medicinska ingreppet med hänsyn till omständigheterna i det fallet inte varit
oförsvarligt 1990se NJA 442. Detta rättsfall har för viss kritikutsattss.
se iAgell 1990-91JT 443 ff och 1991-92 382 f Rynning i JTsamts. s.
1990-91 643 och Läkartidningen 1992 363 med hänvisningar till öv-s. s.
rig litteratur. I grunden kritiken skjuta sig på det förhållandetsynes att

möjlighet saknas till ersättning för kränkningen patientens självbe-en av
stämmanderätt i fall då operationen har utförts dennes samtycke. Viutan
kan i och för sig hålla med detta kan förefalla brist i vårattom vara en
lagstiftning. Hellre dettaän skäl slopa det allmänna kravetatt attav en
handling skall straffbar för grunda till ersättningrätt för dennaattvara
kränkning bör emellertid enligt mening införavår särskild tillrättman en
ersättning för sådan kränkning, ersättningsmöjlighet önsk-en om en anses
värd i det speciella fall avgjordes Högsta domstolen. kanDetsom av
tilläggas operation i principatt samtycke straffbartordeutanen vara som
misshandel den inte försvarligär grund, och ersättning dåkanom annan
utgå enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen för den kränkning patienten harsom

för operationen.utsatts genom
Från vårdsektom finns andra påexempel olika behandlingsåtgärderatt

t.ex. bältesläggning, depåmedicinering, placering på låst avdelning i vissa
fall har genomförts behövligt samtycke den enskilde. Också sådanautan av
åtgärder torde emellertid i regel kunna grunda till ersättning enligträtt l
kap. 3 § skadeståndslagen såsom brott den personliga friheten ellermot
straffbara på den enskildes frid.angrepp
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3 skade-i l kap. §till brottanknytningenfall upphävandedärEtt ett av
förenskilda medborgare utsättsdåfä betydelseståndslagen skulle kunna är

ifelaktigavisar sigi efterhandåtminstonemyndighetsåtgärder varasom
någotinteåtgärd utgörfall sådanmening. finns många därnågon Det en

tillskyldiggjort sigdärvid harenskild tjänstemanbrott, och även om en
tillgrundardet rättundantagsvistjänstefel det barastraffbart är som

5.3.5. med-avsnitt Den3 skadeståndslagen seersättning enligt l kap. §

givetvis blikanmyndighetsutövningfelaktigförborgare utsätts ensom
utgå enligtersättning kansådanaförhållandena intekränkt äräven attom
Kommittén1992 13.sådant fallbeträffande RHbestämmelsenden se ett

emellertidskadeståndsansvar har198903 det allmännasJu översynom av
tillmöjlighetallmäninförabörtill uppgift övervägaatt er-enmanom
avsnittmyndighetsutövning sei samband medsättning för ideell skada

fråga.därför inte dennavii avsnitt 7.1 behandlar5.3.5. Som nämnts

kopp-den nuvarandevi skälen för övergeSammanfattningsvis attattanser
skadestånds-3i l kap. §sådan ersättninglingen ochmellan brott avsessom

ocksåtalarsammanhangi dettadetlagen inte särskilt starka. göraMotär att

beteende kanvisstPåskäl rättsteknisk sätt ettnatur.ett samma somav mera
kan detbeteendeför dettamedföra kränkning för den utsatts ge upp-somen

vidsärskiltdet gällerförmögenhetsskada för denne;hov till angreppen ren
detkravet brott närbortSkullepå någons anseende och ära. taman

också be-rimligtvis detgörakränkningen, bordegäller ersättning för man

hal-uppkommerförmögenhetsskada;ersättning förträffande ettannarsren
tillfogassärskilt för denförståsvärttande rättsläge kan att somvarasom

kanskekanreform detta slagsamtidigt.båda former skada Endessa avav
emellertidliggerförmögenhetsskada. Detgällerbefogad detnär renvara
ersättningsådana rörandra frågorutanför vårt behandla änuppdrag att som

för ideell skada.

i dettafall intei varjekommit till slutsatsenVi därförhar att man
förgällerför närvarandebrottupphäva det kravsammanhang bör som

skadeståndslagen.i 3 §l kap.till sådan ersättningrätten som avses
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7.5 Erséittningsgrundande brott

flestaDe brott riktar sig enskilda sinnenaupprör hos demmotsom som
drabbas. Brotten upphov till känslor skilda slag, såsom ilska, harm,ger av
förtrytelse, indignation, förbittring, grämelse, ledsnad, viSom haretc.sorg
varit inne på i avsnitt 7.1 detär emellertid inte lämpligt med skade-ett
ståndsrättsligt ersättning försystem alla känsloyttringar dettasom ger av
slag. I stället får begränsa ersättningsmöjlighetema till deman mest ange-
lägna fallen.

Utmärkande för de brott grundar till sådanrätt ersättningsom som avses
i l kap. 3 § skadeståndslagen är de kränker den skadelidandes personligaatt

integritet, alltså dennes privatliv och människovärde. Som i avsnittnämnts

7.2 föreligger här särskilt behov ersättningett kan den skadeli-av som ge
dande upprättelse för kränkningen och möjlighet förändra sin livs-atten
situation. Enligt vår mening bör ersättningen i fortsättningenäven inriktas

på dessa fall. Det också vadmotsvarar gäller i de andra nordiska län-som
derna. För nå större nordisk rättslikhetatt bör emellertid de ersättnings-

grundande brotten i stället för den uppräkning för närvarande finnssom-
i l kap. 3 § skadeståndslagen beskrivas brott fri-motsom annans person,-
het, frid eller Någonära. saklig skillnad innebär inte sådan ändring,en som
enbart är lagteknisk natur.av

Vi vill alltså inte förorda möjlighet införs till ersättning föratt dent.ex.en
kränkning brottsligt på denett skadelidandes egendom kansom angrepp
innebära. Förmögenhetsbrott bör lika litet hittills grunda tillrättsom
ersättning ideell såvida inte brottet samtidigt innefattarnatur, sådantav ett
brott utgör kränkning den personliga integriteten.som Exempel påen av
förmögenhetsbrott detta kansätt integritetskränkande och påsom anses
den grunden berättiga till ersättning för lidande i l kap. 3 §som avses
skadeståndslagen rån,är s.k. väskryckning och utpressning se avsnitt

5.3.3.
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sådantosäkert. Ettnärvarandeförrättslägetbostadsinbrottfråga ärI om
grundar rättvilket brotthemfridsbrott,formkvalificeradbrott utgör aven

skadeståndslagen. Brotts-3 §i l kap.ersättning för lidandetill avsessom
rättspraxis förisig ha stödinte attför sin delskadenämnden har ansett ge

harskadelidandedenfallinbrottsstöld i andra än närvidsådan ersättning

hållitför dennefruktantjuven ellerkonfronterats medochvarit hemma av
dockför lidandeersättningtingsrättspraxis har5.3.2.avsnitt Isig gömd se

rf.bil. lförövades seinbrottsstöldendåingen hemmaäven närgetts var
inte.frågan finnsidomstolenfrånprejudikat Högsta21 23. Någotoch

kanbegåsinbrottsstöldmedansin bostadbefinner sig idenAtt ensom
helt klart. Denskrämmande ärobehagligt ochmycketuppleva detta som

sådantiskerintegritetenpersonligaden etthemfriden ochkränkning somav
tillberättigaotvivelaktigt kunnafunnit,Brottsskadenämndenfall bör, som

skadeståndslagen.3 §i l kap.för lidandeersättning avsessom
tillfogaskaninbrottstillfálletsjälvavidvarit närvarandeinte harDen som

ochhemkommerhan eller hondelvis slagkränkning när upp-annaten av
skadelidande kani bostaden. Deninbrottsstöld hartäcker ägtatt rumen

söktharfrämmandeoch oluststarkt obehag överkänna attstor personer

välvidaretillhörigheter. Det ärbland personligabostaden ochigenom rotat

drabbaskanefter inbrottskövladsin bostadfinnerkänt den ett avatt som
meningvärEnligtinträffade.med anledning detbestörtningchock och av
kränk-förhasådant fallskadelidande imåste ävenden utsattsett enanses

uppfattasinbrottsstöld oftaintegriteten.personliga Attning den somenav
framhållits närocksåintegritet harkränkning bestulnesallvarlig denaven

brottsbalken8 §fördes in i kap. 4år 1988rekvisitet intrång i bostad som

avsnitt 5.3.3.för stöld sekvalifikationsgrund groven
integritetskränkningersättning för denmöjlighet tillobegränsadEn som

samhällsekonomiska konse-emellertid fåalltså kaninbrottsstöld utgören
villorinbrott i20 000Varje är polisanmälsrimliga.intekvenser är casom

Antaleti fritidshus.10 000 inbrottoch lägenheter sompersonersamt ca
förKostnadenbostad.i varjeflera ofta boreftersomändådrabbas är större,
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kränkningarersätta dessa brottatt kommer i praktiken i sin helhetgenom att

belasta Brottsskadenämndens anslag. Skadevållaren saknar nämligen i regel

förmåga betala skadestånd, och det överfallsskyddatt ingår i hem- ochsom
villahemförsäkringarna inte ersättning för andra kränkningar sådanaänger

uppkommer vid överfall.som rena

Vi har visserligen diskuterat försäkringsbolagenmed inte det momentom
i hem- och villahemförsäkringen ersättning för sakskador till följdsom ger

stöld skulle kunna byggas med möjlighet till ersättningut ex gratiaav en
för den integritetskränkning inbrottsstöld medför. Vid dessa över-som en
läggningar har emellertid framkommit försäkringsbolagen inte har någraatt
planer på sådan utvidgning försäkringens stöldmoment, eftersom deten av
skulle leda till inte bara högre skadekostnader också höjdaavsevärtutan
administrationskostnader. Enligt försäkringsbolagen skulle de premiehöj-
ningar därmed blev oundvikliga inte uppvägas den fördelsom av som en ex
gratia-ersättning detta slag kunde innebära för försäkringstagama.av

Om integritetskränkningden varje bostadsinbrott medför skulle vär-som
deras till 3 000 kr vilket det lägstaär belopp Brottsskadenämndensom-
betalar för kränkning ersättningsvärdut se avsnitt 5.5.3en som anses -
betyder det ersättningarna för dessa integritetskränkningaratt skulle

sammanlagt uppgå till minst 90 milj. kr året. jämförelseI med det be-om
lopp Brottsskadenämnden för närvarande betalar i ersättning försom ut

kränkningar sexualbrott något mindre l0 milj.än kr varje årgenom - -
kan det inte sägas rimligutgöra fördelning samhälletsen av resurser.
Frågan därförär någon begränsning i fårätten ersättning för kränk-attom

ning inbrottsstöld bör införas samhällsekonomiska skäl.genom av

En sådan jämförelse emellertid inteär helt rättvisande. Man kan nämligen

inte utgå från varje polisanmälan inbrottsstöldatt också skulle för-av en

anleda begäran ersättning för den integritetskränkning brottet haren om som
medfört. Som exempel kan nämnas Brottsskadenämnden sällan fåratt an-
språk på ersättning för kränkning ofredande, betydandetrots att ettgenom
antal brott detta slag brukar anmälas till polisen; under år 1991 rörde detav

sig 13 000 fall. Detta beror sannolikt de för dettaom ca att utsattssom
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självadegradi sådanblivit kränkta ansettharinte därigenom attbrott ens

kränkning.ersättning för sinnågonbör hadeatt

delvis detsammaåtminstone ärförhållandetanledningfinnsDet att tro att

försäkringsbolagetskadestatistikbostadsinbrott. Avgällerdetnär somen
antaletövervägandealldelesdetframgår dettillhandahållitSkandia har att

000 och10 krunderbelopp80 har attprocentinbrottsstölder nästan avsett

samtliga1i endastbetalats000 har50 kr procentbelopp än uthögre av

någonmedför inte iinbrottsstöldkränkningVisserligen står denfall. som en

sannoliktdetersättningen. Men ärutbetalda atttillrelation dengiven en

fall dåi deföreligger barabostadenförstörelseomfattandeskövling eller av
Erfarenhetsmässigtinbrottsstölden.anledningmedutbetalasbelopphöga av

vanda-bostadenmedförinbrottsstölderfåtal attockså baradetär ett som

totalförstörs.ellerliseras

3i l kap. §ersättningsådan7.1 börnämnt avsnittvi harSom avsessom

kränk-andrakränkningar;allvarligarevidendastskadeståndslagen utges

vårEnligtför dem.ersättningfå särskildkunnatålaningar bör attutanman
allvarligaresådantillupphovbostadsinbrottmening kan ett engeanses

förellerskövlatsdärmed hari samband utsattsbostadenkränkning bara när

skändligasärskilthaft andrainbrottetellerförstörelse näromfattandeen
möjlighetså fåfall tordebeskaffenhet. Dessa attliknandeinslag envaraav

någrafåinte behöverinnebärkränkning brottetersättning för dentill som
denna kränk-sidanå andra ärolyckliga konsekvenser;samhällsekonomiskt

Någonersättning.generösmedföra ut-börsådant slag denning att enav
kränkningförersättningmöjligheterna tillibegränsningtrycklig genom

nödvändig.intedärförinbrottsstöld är

inte-utgöraibland harförmögenhetsbrott ansettsEn entyp somavannan
formersådanaallvarligt slag, ärmycketgritetskränkning, avt.o.m. av

inte-5.3.3.avsnitt Dennasol-och-vår sekallaspopulärtbedrägeri som
sådantbedrägeribrottetföljdemellertid integritetskränkning är somaven

känslorskadelidandesutnyttjat denhargärningsmannen som me-attutan av
hän-ekonomisktidennevilseledanämligensyfte,nå sittfördel attatt
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seende. Att lura någon inte iär sig straffbart, inte detta sker underens om
kränkande former. Det brottsliga består i stället i den skadelidande haratt

förletts förmögenhetsrättsliggöra dispositionatt tillär skada fören som
honom eller henne själv. Häri skiljer sig inte brottet sol-och-vår från

andra bedrägeribrott. Enligt vår mening finns det inte anledning införaatt
möjlighet till ersättning för den kränkning sådant vilseledandeen ettsom

innebär.

Detsamma gäller brott innebär missbruk någons förtroende såsomsom av
förskingringsbrott, även också detta kan upplevas kränkandeom som av
den vilkens förtroende har missbrukats. hellerInte förfalskningsbrott som-
inte i första hand straffbelagdaär för skydda enskildaatt kanpersoner -

upphov till sådan integritetskränkning ersättninganses börge fören att ges
lidande i 1 kap. 3 § skadeståndslagen, även den vilkenssom avses t.ex.om

har förfalskats säkerligen många gånger kan upplevanamn detta obe-som
hagligt.

Ett brott kan förefalla innebära integritetskränkningsom är egenmäktig-en
het med barn. Detta brott emellertid obehöriga ingrepp i eller miss-avser
bruk vårdnaden eller vården barn. Den kränkning vårdnads-av om av av
rätten vårdnadshavaren förutsätts sådant brottsom har i dom-ettgenom
stolspraxis inte berättiga till ersättning för lidandeansetts i l kap.som avses
3 § skadeståndslagen bil.se 1 rf. 86. Vi delar uppfattningen dennaatt
kränkning inte kan utgöra sådan kränkning vårdnadshavarensanses en av
personliga integritet ersättning bör för lidandeatt detta slag.ges av

Brottet egenmäktighet med barn omfattar inte sådana handlingar bar-mot
självt innebär barnetnet berövas friheten eller i övrigtatt försätts isom

tvångstillstånd eller nödläge. sådanaFör gärningar blir stället bestämmel-

frihetsbrott tillämpliga, och barnet kan i detta fall ha tillserna om rätt

ersättning enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen för den kränkning frihets-som
brottet innebär. Däremot kan barnet inte få sådan ersättning gärningenom
bedöms enbart egenmäktighet med barn. brottDetta inte be-som anses
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kränkning dessnågonintedärför utgörakanochbarnetgånget per-avmot

integritet.sonliga

egenmäktighet med barnfallför1983år skärptesstraffskalanNär grova av
förriskeninnebärlagstiftningsarbetetunder attuttalandenvissagjordes som

skullevårdnadsrätteniobehöriga ingreppetdetskadalidabarnet att av
egenmäktighet medbestämmelsernatillämpningenvidbeaktas även omav

dessauppstått mellanspänningharHärigenom5.3.2.avsnittsebarn en
dettaVi förutsätterfrihetsbrott. attbestämmelsernaochbestämmelser om

förstraffskalanförnyadevid den översynuppmärksammasförhållande av
pågår inomnärvarandeförmed barnegenmäktighetfall rege-somavgrova

tordeallmäntdetframhålladelför settVi villringskansliet. att varaegen
framstårvårdnadsrätti någonsingreppfall därdelämpligast somettatt

intebetraktasskadalidaför ettrisken barnettillmed hänsyn att somgrovt
så-Medfrihetsbrott.med barnegenmäktighet ettfall utan ensomgrovt av

personligakränkning dessersättning för denfåbarnetlösning kandan av
medföra.kanbrottsådantintegritet ettsom

inteskadeståndslagen kan3 §i l kap.lidandeErsättning för avseavsessom
inte kanfolkgrupphetsbrottetbetyder motDet attpersoner.gruppen

gjortsiblandharbestämmelsen. Detenligt denersättningtillgrunda rätt

ersättnings-sådaninföranödvändigtvisa sigkandet attgällande enatt
förpliktelseruppfylla sinaSverige skallvid detta brott,möjlighet även om

rasdis-formerallaavskaffandeFN-konventionårs1965enligt avavom
heltdåemellertidsig5.3.5. röravsnitt Detkriminering se annanom en

skadeståndslagen. Den3i kap. §ldenersättning än er-typ avsessomav
måste näm-folkgruppvid brottet hetsi frågakan komma motsättning som

förafrågan rättenmedför utöver attkollektiv Detligen bli natur. omav -
be-beträffande sättetsärskilda problem attersättningsådantalan om -

lämpligastuppfattning detvår ärEnligt attersättningen.fördelaochstämma

enligt199104,grupptalanutredningen Jubehandlasproblemdessa somav
integår därförVifrågor.sådanaoförhindraddirektivsina är att ta upp

sammanhang.ipå dettain demnärmare

ändringar närföreslå andraanledningvi intefinnerSammanfattningsvis att

enligt lersättningtillgrundar rättnärvarandeförgäller de brottdet som
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3 skadeståndslagenkap. § dessa beskrivs brottän att motsom annans per-

frihet, frid ellerson,

7.6 Ersättningsprinciper

7.6. 1 Allmänt

principEn överordnad för bestämmandet sådan ersättning i lav som avses

kap. 3 § skadeståndslagen ersättningenär skall kompensation förutgöraatt

det lidande kränkning har medfört för den enskilde. objektivtAttsom en

detta lidandemäta dock givetvis inte möjligt.är i mångtMan är och mycket

hänvisad till den skadelidandes uppgifter. månI vad dessaegna ger en
korrekt beskrivning lidandet i mångaär, andra sammanhang, svårtav som

Vissaavgöra. har förmåga andrastörre än ochatt att argumenterapersoner

i ord beskriva sitt lidande. Ibland kan den skadelidande inte alls eller endast

i begränsad utsträckning föruttryck sitt lidande. gäller inte minstDettage

den skadelidandenär litet bamär eller med svårt förståndshan-ett en person

dikapp. kanMan heller inte bortse från det alltid finns risk för denatt atten

skadelidande medvetet eller omedvetet överdriver sina Därtillupplevelser.

kommer olika ofta upplever händelser på olikaatt sätt.personer

När skall bestämma ersättningen för lidande måste därför utgångs-man

ipunkten praktiken liksom hittills skönsmässig bedömning, baseradvara en

på förhärskande etiska värderingaroch sociala bör således fram-Man även

typiskti första hand till vilket lidande kan hagent settse som anses upp-

kommit till följd kränkningen. innebär ersättningen iDetta att stor ut-av

sträckning får bestämmas med ledning objektiva faktorer. fallsärskildaIav

måste emellertid hittills kunna hänsyn också till intensiteten itaman som

skadelidandesden subjektiva upplevelser kränkningen. Om det i detav en-

skilda fallet framkommer lidandet varit särskilt allvarligt eller kanskeatt

lindrigare normalt, bör detta såledesän kunna medföra avvikelse från den
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bedömning kanschablonartade skall göras. Det t.ex. varamera som annars

påverkatsfråga skadelidande på grund tidigare upplevelserdenatt avom

på personliga integriteten. den mån dettasärskilt starkt den Iettav angrepp

också vid bedömningen gradenvarit förutsebart måste det kunna beaktas av

ifr 1989 374.lidande NJA s.av

storleki vad mån ersättningensfråga intresse i detta sammanhangEn ärav

tillgraden skuld gärningsmannen. direktiven kom-bör påverkas hos Iavav

tydligt kränkning skall kanmittén det den gottgörassägs äratt att som

tidigarebrottsliga handlandetframstå allvarligare det Somgrövresom

rättsfallavsnitt 3.4 5.4.1 finns också antyder gär-se ochnämnts attsom

omständighet i sig verka höjande påningens råhet bör ersätt-är somen

uppfattningenningen för lidande vid våldtäkt. Vi delar i och för sig att en

allvarligare brottsliga handlandetkränkning kan framstå detgrövresom

sig påverkainnebär emellertid inte skuld i börgradenDetta att er-av

straffrättsligautifrånsättningen storlek. där skadeståndet bestämsEtt system

Straffvärdeteller liknande främmande för svensksynpunkter rätt.är numera

på-viss gärning omständigheter inte ägnadeberor äräven attav en somav

för ochverka lidande brottsoffer har ärstorleken det utsattsettsomav

ersättningen be-därför ingen lidande. Skullebra detta närmätare av man

itillbaka detsådana omständigheter, i själva verketbeaktastäms är man
redan 3.1medeltiden avsnitttilllämpades sebotsystem hos undersom oss

till graden3.4. bör ersättningens med hänsynoch stället storlekI avgöras

brottsoffret skuld hoslidande har tillfogats. Graden gär-det avav som

på-haningsmannen därför beaktas endast i fall lidandet kanbör de anses

i 1990Conradi i 1987 416 f Nilsson NJMverkats därav jfr SvJT och s.s.

125.

skadan i detfråga principiell betydelse ifall bedömningenEn är en-avav

uppträdande vid skade-den skadelidandesskilda fallet bör påverkas egetav

påverka lidandetillfället i mån typiskt kan gradenoch vad det sett avanses

risken för och likväl valt utsättai fall då skadelidande insett skadaden att

människor sig dagligen medvetetsig för risk. flestadenna De utsätter -
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eller omedvetet- för eller mindre påtagliga risker olika slag, stund-mer av
också för risker drabbas intrång i den personliga integriteten.att Förom av

kränkning någons personliga integritetatt skall uppkomma fordrasen av en-
ligt vår mening den riktar sig sin inte-att värnarangreppet motsom om
gritet. Detta kan knappast den sägas göra exempelvis inleder hand-ettsom

och därigenomgemäng själv riskerar våld.mötas sådana fallI får denatt av
skadelidande sitt handlande i viss utsträckning haanses genom gett upp
kravet på respekt för den personliga integriteten och kan följaktligen heller

Äveninte någotha berättigat krav på ersättning för lidande. i sådana fall

intenär det frågaär provokation eller medvållande den skade-annatom av
lidande endast medvetet risktagande kanutan omständigheternaett klartge

föruttryck i fråga inte värnar sin integritetatt i månpersonen om samma
Ävenmänniskor i allmänhet. sådant medvetet risktagande enligtkanettsom

vår mening omständighet typiskt bidrar till minska li-settvara atten som

dandet. Som alltid kan dock omständigheterna i det enskilda fallet vara
speciella och motivera bedömning. Vi kommer in pånärmareen annan
dessa frågor vinär behandlar sexual- och våldsbrotten.

Graden lidandedet uppkommer vid integritetskränkning kanav som en
beroendeäven den skadelidande har yrke i vilket han elleratt ettvara av

hon eller mindre regelbundet förutsätts kränkande behandling. Detmer

gäller i första hand polismän i vilkas arbetsuppgifter det ingår kon-att

fronteras med våldsamma Klart polismanär i sitt yrkeattpersoner. en

måste finna sig i bli för viss kränkande behandlingatt för denutsatt utan att

skull kunna rikta krav på ersättning för lidande. Att han eller hon för den

skull inte behöver tåla vilka slags kränkningar helst återkommer vi tillsom
i samband med våldsbrotten.

Också de omständigheter under vilka har förövats kanyttre ett angrepp
ibland få betydelse. Vid exempelvis misshandel påäger ensligtsom rum en
plats, insyn för andra kan offretutom många gånger upplevapersoner,

situationen särskilt farofylld; risken för gärningsmannen tillskallattsom

ytterligare och allvarligare handgripligheter kan upplevas Kränk-större.som
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allvarliga-ocksåintegritet framstår därmedpersonligaoffretsningen somav
varit ägnadehapå detta kan sägasomständigheterna sätt attdeAtt yttrere.

detmening kunna beaktas närdärför enligt vårmåstelidandeöka graden av

ersättningens storlek.gäller bestämmaatt

särskilthandlingen riktar sigomständighetsådan mot utsattaEn attsom

typisktfår ägnadmänniskor,eller äldreexempelvis barn attansesgrupper,
lidande.gradenkränkningen och därmedipåverka allvaretsett av

olikaförsmå barn övergreppmycket utsättsförekommer ävenDet att av

Ibland kanbil. l rf. 13.härifrånförskonade sespädbarnslag. ärInte ens
inte upplever över-självtbarnetfrågadet övergrepp ettsomsomvara om

för-mindre förstår innebörden Attgivetvisoch än t.ex.en personav.grepp
sinatillfredsställaavsikt väcka ellerisiktigt spädbarnberör attett egna

någotinte förorsaka barnetstraffbart,detsexuella lustar torde, äräven om
sådana fallskadeståndslagen.i 3 I1 kap. §lidande i meningden som avses

tordeutgå. Exempletersättning för lidandenågonföljaktligen heller intekan

eftersompraktiskprincipiell betydelse, övergreppdock än avmera avvara
förhåller detAnnorlundapolisens kännedom.tillslag sällan kommerdetta

fall måstesådanaallvarligare slag. Ifrågasig det är övergrepp avomom
tillfogasde minsta barnenutgångspunktenmening ävenenligt vår attvara

förenat med smärtahar varitsärskiltgäller övergreppetlidande. Det om
kränkthadet kani all synnerhet sägasför barnet och näreller obehag

hälsan.livet och den Brottinstinkt detbarnet i dess värnaatt somegnaegna

alltid be.-sammanhangdärför ibetvingande bör dessainnefattar våld eller

ocksåmåstestorlekersättningensersättning. Vid bestämmanderättiga till av
integritet.personligasinvarje möjlighet värnabeaktas barnet saknat attatt

beskrivits finns det andra omstän-omständigheter hardeUtöver som nu
dåVilkafastställs. ärersättningenbeaktassärskilt bör närdigheter som

till delnaturligtvisfrågaomständigheter på denna ärSvaretandradessa en

där-följande behandlaskränkning det gäller. I detvilketberoende slags

emellertidkanför sig. Generelltintegritetskränkningarför olika slag av
inteförhållandenekonomiskaomständighetersådanasägas att parternassom
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bör påverka bedömningen skadeståndets storlek. sak dettaEn är attav annan

omständigheterär fåkan betydelse vid jämkning skadeståndet enligtsom av

6 kap. 2 § skadeståndslagen.

7.6.2 sexualbrott

Sexualbrotten har mycket brett register. Till sin sådanade deärett art att

i regel innefattar allvarlig kränkning offrets personliga integritet.en av

Likväl kan det förekomma situationer i vilka kränkningen inte framträder

särskilt starkt. Framför allt kan omständigheterna kring brottet sexuellt

ofredande enligt 6 kap. 7 § andra stycket brottsbalken sådanastundtals vara
inte kan tala något ersättningsberättigat lidande. kanatt Detman om exem-

pelvis gälla fall då någon blottar sig inför andra, vilket många människor

i dag uppfattar tämligen harmlös företeelse. kan å andra sidanDetsom en

tänkas fall då inslaget ofredande påtagligt,är exempelvis blot-av mera om
förföljer eller spärrar för offret ivägen eller övrigt påtaren sättettagerar

offret.är ägnat skrämma sådanaUnder förhållanden kan detattsom vara

skäligt ersättning för lidande utgår föräven denna sexuellt ofre-att typ av
dande.

detNär gäller sexualbrott överlag bör speciellt kränkande inslag verka

höjande på ersättningens Sålundastorlek. bör hänsyn till kränkningenstas

och pågåttden under lång sig flertaltid, det sexuellaart rört ettom om om

övergrepp vid tillfälle, den skadelidande varit inlåst ellersamma om om

kränkningen skett under hot eller föranlett särskilt svåra fysiska skador. Har

övergreppet varit förenat sadistiskamed eller andra inslag börperversa
givetvis även detta kunna påverka bedömningen, liksom offret befunnitatt

sig i försvarslösoch situation och inte haft möjlighetutsatt t.ex. atten

påkalla hjälp. Gruppvåldtäkter, dvs. där varit flera gämings-övergrepp det

måste offretmän, uppfattas utomordentligt skrämmande fömed-ochav som

rande. sådantEtt allvarlig integritetskränkning,övergrepp utgör yttersten

även det inte förekommer någon allvarligare misshandel eller inslagom av
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sigdirekt behandling i innebär.förnedrande det övergreppetutöver som

typiskt allvarligare i sådanaKränkningen måste huvudöver taget sett anses

hjälplöst tillstånd förfall någon befinner sig iutnyttjarnär ett ettatt annan
Även varitsig. den har med-sexuellt denneumgänge motsätter somsom

sig i kränkt han ellervetslös kan känna hög gradunder närövergreppett

efteråt fårhon kännedom övergreppet.om

haft anledning befara honsådan omständighet kvinnaEn attattsom en

tvingas genomgå abortblivit gravid till följd och kanskeövergreppet enav

därför kunnai förstärka känslan kränkning och börär hög grad ägnad att av

offret tillinverka ersättningens bör gälla käntstorlek. Detsamma om

smittadeller haft misstänka gärningsmannenvälgrundade skäl att var av

också be-exempelvis venerisk sjukdom. sådana fall måste kunnaellerHIV I

negativa reaktioner frånaktas offrets befogade ängslan införoch om-oro

givningens sida.

alltid allvarlig integritetskränk-Sexuella barn innefattarövergrepp mot en

till ålderning. inte direkt relateratAllvaret i kränkningen behöver utanvara

barnsociala personliga mognaden.sammanhänger också med den och För

sin upplevasbefinner sig i tidigt skede pubertet kan övergreppett ettsom av

detsärskilt och ungdomkränkande. det gäller barn ärNär övergrepp mot

förtroendeför-ofta fråga ellergärningsmannen utnyttjar beroende-att ettom

Särskiltlidande.hållande vilket i grad påverka gradenhög är ägnat att av

förmås tillvad gäller kan situationen ofta den denbam attvara unge

psykiskt tvång.sig direkt fysiskt ellersexuellt detumgänge rörattutan om

utnyttjande deti fråga övertalning ellerDet kan stället annat avomvara

Enligttill ungdomar.i förhållande barn ochöverläge harpersonen vuxen

sådanai kränkningen ivår uppfattning vid bedömningen allvaretbör man av

till sexuellafall vid samtyckt detnormalt inte fästa avseende barnetom

i debarnUndantagsvis detta dock betydelsekanumgänget. ettt.ex.om

pådrivande ivarittonåren tagit initiativet ochövre har rent samman-av

rf. 73.jfr rättsfallet 199192, i bil.hanget 1RH



SOU 199284 239

Att övergreppet inneburit missbruk beroende- eller förtroendeförhåll-av
ande bör kunna beaktas iäven andra sammanhang. Att arbetsgivareen sexu-
ellt arbetstagare medantastar eller mindre uttalade hoten attmer om ar-
betstagaren riskerar sin anställningt.ex. han eller hon sigmotsätterom
närmandena bör sålunda typiskt ägnat påverka gradensett li-attanses av
dande. Motsvarande bör gälla lärare eller idrottsledare utnyttjart.ex.om en
sin ställning i förhållande till sina elever.

Kränkningen bör också typiskt allvarligare ifallsett övergreppetanses
riktar sig på grund sina fysiskamot förutsättningar inte harpersoner som av
möjlighet motstånd.göraatt

övergrepp svårt utvecklingsstörda eller psykisktmot störda ha högtanses
straffvärde på grund övergreppet riktar sigatt harmotav personer som
svårt värja sin integritet. skadeståndsrättsligaatt Den bedömningen bör

emellertid tidigare framhållits inte i första hand grunda sig på detsom- -
straffvärda i handlingen på hur lidande gärningen tillfogatutan denstort

Övergreppskadelidande. riktade utvecklingsstörda eller psykiskt stördamot

måste visserligen i flestade fall minst lika kränkande övergreppanses som
riktade andra med särskildamot svårigheter värja sin personligapersoner att
integritet. Någon gång kan det emellertid hända den utvecklingsstördeatt
eller psykiskt störde inte upplever övergrepp lika kränkande friskett som en

skulle så fallgöra. I bör hänsyn till dettaperson när ersättningen be-tas

stäms.

frågaEn har uppmärksammats i den allmänna debatten hursom är man
bör på sexuella övergrepp prostituerade se 19909lJuU2lse mot t.ex.

9. Som inämnts avsnitt 5.4 har frågan aktualiserats rättsfallets. RHgenom
199135 se bil. l rf. 49 där Svea hovrätt bestämde ersättningen till en
prostituerad kvinna till lägre belopp än normalt bl.a.ett med hänsyn till att
kvinnan från början varit villig betalning ha samlag gärnings-att mot med

mannen.

Ett sexuellt övergrepp kan inte straffrättsligt ursäktas offret varitattav
prostituerad. Inte heller skadeståndsrättsligt torde det i allmänhet finnas



240 SOU 199284

Vid be-kategoridennaanledning särbehandla övergrepp motatt personer.

intehuvudfråganför personskada blir överersättningstämmande tagetav
efter objektivt konstater-ersättningen i detta fall bestämseftersomaktuell,

invalidi-respektivemotsvarandesjukskrivningstid ellerfaktorer såsombara

utgångs-lidande måsteersättning förgällertetsgrad. detäven närMen

utsträckningkränks iprostitueradeför bedömningenpunkten att sammavara

omständighetenmotsvarande Denblir offer för övergrepp.andra somsom
bedömningen.påverkainte i sigprostituerad bör såledesbrottsoffret varitatt

sin verksamhetprostituerade bedriverdelbeaktasbör kunnaDäremot att en

deinnebärtill skamliga förslag elleruppfordrarunder former ut-attsom
vidsynnerhetkanske itrakasserier. gällersexuellasig för andra Dettasätter

frånuttalanden kun-kränkandeofredanden ochgatuprostitution, vid vilken

så-i bilden.normalt inslag Iförbipasserande tordeder och andra ettvara

bete-kränkandeför dennamåste fordrasdana sammanhang att typ avmera

ersättningsvärt lidande.tillupphovende skall ha ettgettanses
fall honi sådanasig kränkt närgivetvis känna ävenprostituerad kanEn

gåttfrivilligtprostitueradeSå denbetalning utlovats. längeinte får den som
betalninguppbärasin kund förmedpå ha sexuellt umgängemed attatt

frågabetalning,inte får utlovadefteråt i fall hondet, de ettär av-om

Annorlundaför lidande.till ersättninginte grundartalsbrott rättsom
förskottpåprostituerades kravnonchalerar denförhåller sig kundendet om

berättigar denföreligger brottså falloch tilltvingar sig samlag. I ettett som

denframkommerför lidande. Om detersättningprostituerade till att pro-

betalningen,uteblivnapå grund densig kränktstituerade känner mest av

ersättningsbara lidandet.graden detemellertid påverkakan det av

påtagliga riskersig förprostituerade utsätter attdet förekommerAtt att

allmänt känt.tordeallvarliga sexuelladrabbas övergreppäven varaav
finansieraförochmissbruksproblem,svåraMånga prostituerade har att

dettaprincip böralternativ.något Iofta intei sin jakt pådetta de pengarser
i andraallvarligmindre änkränkningenmedförarisktagande inte att anses

framkommerdetannorlunda,bliBedömningen kan docksammanhang. om
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den prostituerade följthar med kund tidigare förgripit sig påatt en som

henne eller hon andra skäl därför kunden känd föräratt t.ex. att attav ——
tillgripa våld prostituerade har haft grundad anledning befaramot att-
kunden skulle skada henne.

särskild frågaEn hur påär skall inte kommitövergrepp attman se som

fullbordas väl nått försöksstadiet. Enligt rådande tordeförsöks-praxismen

brott i ersättningshänseende inte innebära lika lidandestort ettanses som

fullbordat brott och medför därför regelmässigt enligtlägre ersättning,

Brottsskadenämndens praxis hälften ersättningenden normala seav av-
snitt 5.4. Vi delar den uppfattning kommit till i Brottsskade-uttrycksom

nämndens praxis, nämligen fullbordat typiskt förorsakarbrottatt ett sett

lidande försöksbrott.större än hindrarDetta emellertid inte försöks-ett att

brott någon gång inrymmakan kränkande inslag i sådan lidandetgrad äratt

jämförbart med det tillfogas vid fullbordat Så kanövergrepp.ettsom vara
fallet vid gärningar med eller sadistiska inslag.perversa

7.6.3 Våldsbrott

misshandelsbrottDe regleras i 3 kap. 65 § och § brottsbalken harsom en

mycket spännvidd. kanDet röra sig ifrånallt örfil orsakarstor om en som
tillsmärta de allra våldsgärningargrövsta såsom livsfarligt våld knivarmed

eller skjutvapen.

Misshandel och andra våldsbrott innefattar regelmässigt kränkningen av
den skadelidande. Vid bedömningen allvaret i denna kränkning bör natur-av
ligtvis hittills våldets och svårhetsgrad tillmätas väsentlig betydelse.artsom

flesta fallI torde ringa våld inte så allvarlig kränkning denutgöra en av
personliga integriteten ersättning för lidande huvud kom-över böratt taget

i fråga. Annorlunda kan förhålladet sig i fall då förutsättsma en person

återkommande våld så kan tala trakasserier. sådana fallI böratt man om er-
sättning för lidande kunna utgå, våldet i sig vid varje tillfälle inteäven om

varit allvarligare slag. omständigheten våldetsDen och svårhets-att artav
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för sig innebäraemellertid sidan inte i ochgrad beaktas behöver å andra att

miss-kränkandemisshandel alltid skall än annanmeraen grov anses vara

kan berostraffrättsliga rubriceringen brottethandel. Den grovt avav som

skadeståndetsvid bedömningenomständigheter inte relevantaär avsom

storlek.

upplevtden skadelidandeNaturligtvis måste hittills också beaktas hursom

kanskeallvarlig rädsla,detta exempelvis framkallatHar rentangreppet. av

måsteden skadelidande,svår dödsångest, andra betydande obehag hoseller

kränkande.misshandeln också ha varit i hög gradanses

skadelidandes bostad får typisktmisshandeln idenAtt ägt sett ansesrum

gäller i all synnerhetkränkande skett på plats.den Dettaänmera om annan

lägenhetsinneha-misshandlatnågon sig in i bostad och därnär trängt annans

hemfrids-skyldig tillGärningsmannen i sådant fall gjort sighar ävenvaren.

kvalificera kränkningen.måstebrott, vilket från integritetssynpunkt anses

våldet riktar sigOfta framstår kränkningen allvarligare när mot ensom

särskilt svårtskäl harfysiskt eller annatsvagare person en person som av

sig små barn.i synnerhet våldet riktarvärja sig. gäller allDetta när motatt

misshandelntill omständigheterbör också kunna sådanaHänsyn atttas som

känslomässigtskadelidande varitförövats närstående denav en person som

gärningsmannentill. kränkandebunden kan upplevas änDetta va-ommera

vidkanske i synnerhetrit okänd eller flyktig bekant. gällerDeten person

kvinna henneskvinnomisshandel, misshandel förövasdvs. mot en avsom

tidigarestår honhenne ellermake, sambo eller nära somannan man som

psykiskfysisk ochhaft relation till. Våldet, bådekannäraen som vara av

Utmärkandeskadelidande. ärkaraktär, syftar i regel till nedvärdera denatt

missförhållandena till polisens kännedom harockså kommer över-näratt

pågått tid. Sociala förhållanden,vanligtvis under lång parternasgreppen

förhållanden nämligenpersonligakänslomässiga bindningar och andra gör

röja för någon vad deförsöker undvikade skadelidande i det längsta attatt

oftaliv kan dessutomför. Kvinnan sitt ovärdiga ochskämsutsätts över

aktivt försökainträffade. försig medskyldig till det ställetkänna I att
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förändra sin situation bryta från isolerar sigatt t.ex.genom upp mannen
kvinnan från sin övriga omgivning. Kvinnomisshandel kan således inrymma

många kränkande inslag måste beaktas detnär gäller bestämmaattsom er-
sättningen för lidande. Det omvända förhållandet, dvs. utsättsatt mannen
för övergrepp kvinnan, förekommer också i betydligt mindreänav ut-om
sträckning. denI mån motsvarande inslag förekommer i sådan relation,en
bör de givetvis beaktas ersättningennär bestäms.

För ersättningsgillt lidande skallatt ett ha uppkommit miss-anses genom
handel torde normalt få förutsättas misshandeln varit oprovocerad.att Har

den skadelidande själv tagit initiativ till slagsmål eller påt.ex. sättett annat

till våld, kan han eller hon knappastuppmuntrat ha försägas inte-utsatts en
gritetskränkning. skadelidandeDen har i sådant fall haft anledning iatt ta

beräkning han eller hon kunde kommaatt för våldutsättas och tillfogasatt

lidande. Detta hindrar inte det i falläven då föregåttsatt angreppet av
provokation kan finnas för sådan ersättning iutrymme l kap. 3 §som avses
skadeståndslagen. Sålunda bör ersättning kunna utgå detnär utövade våldet

på intet står isätt rimlig proportion till provokationen. Om någon exem-
pelvis efter ha fått knuffatt tillgriper knivmottaga och allvarligt skadaren
den andre, kan situationen oftast inte ha varit sådan den drabbadeattanses
haft anledning räkna med detta. skadelidandeatt Den bör följaktligen därför

också kunna berättigad till ersättning för det lidande uppkommer.vara som
liknandeEn fråga hurär skall på situationen den skadelidandenärman se

frivilligt ingripit i pågående slagsmål därvidoch själv blir för våld.ett utsatt

Problemet belyses bl.a. i det avgörande Ansvarsförsäkringens personska-av
denämnd har refererats i avsnitt 5.4.3. Nämnden tycks ha varit enigsom om

någon kränkning denatt personliga integriteten vanligtvis inte kanav anses
ha uppkommit när den skadelidande haft anledning räkna med han elleratt

hon riskerade förutsättas våld. inomAttatt nämnden likväl kom tillman
olika slutsatser i ersättningsfrågan berodde på uppfattningenattmera om
vad den skadelidande haft anledning räkna med gick isär.att
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nämligen detför,uttryck attnämnden sålundauppfattning gettDen som
detmånersättningsfrågan i vadbedömningenförbetydelsemåste avavvara

överensstämmelseiej, stårellervarit förväntathavåldet kanutövade sägas
Ävenrisktagande.medveteti fråga7.6.1 anförtavsnitt harvi imed vad om

inteskadelidandekan denallvarligt slagvaritvåldet måhända ansesavom
misstankeneller honintegritet hanpersonliga närintrång i sin trotsliditha

Är vålddetsituation.riskfylldsig in ivåldmedmötas somatt engerom
skade-dendetallvarligare slagbetydligt äntill användningkommit somav

föremellertid finnasbör deträkna med, utrymmehaft anledninglidande att

sambandirisktagandeVarjeersättning.eller hennetillerkänna honomatt

föruttryckslagsmål inte heller attkaningrepp i pågående ettmed somses

personliga inte-för denrespektpågjort avkall kravetskadelidandeden

ingripandetvällovligt kanvaritingripandetfall syftet medgriteten. deI

sänktellerskulle haskadelidandeintäkt för dentill gettknappast att upptas

fall bör ersätt-sådanaintegriteten. Iden personligaförpå respektkravet

skadelidandedenrisk utsatttill denningsfrågan bedömas hänsynutan som

för.sig

ellerförhindramöjlighethaftskadelidandefaktorer denSådana attattsom
gällermån deti viss närbeaktaskunnaundgå börpå sätt angreppetannat

utgå.skall Dettalidandeersättning förmånoch i vadbestämmaatt om
korvkioskköstår iexempelvisemellertid inteinnebär att enperson somen

någon kommersådärifrånspringanödvändighet skall behövamed snart

uppställaförbi isig kön. Attvill ettellerfram och honom trängaantastar

rimligt.inteersättning skulletillundfallenhet försådant på rättkrav vara

vissavåld drabbarbedöma detfråga skallsärskild hur ut-ärEn somman
poliser, ord-exempelvisräknaskanyrkesgrupper. Till dessasatta grupper

alltid löpervilkakriminalvårdarevårdpsykiatrisk ochningsvakter, skötare i

haravsnitt 5.4yrkesutövning. Ivåld i sinförviss risk utsättasatten
liksomunderrättemauttryck hoskommit tillpraxisredogjorts för den som

utgårersättninginnebärakanBrottsskadenämnden och sägasvid att en-som

mindre belopp.medfall och då i regeli särskildadast
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Enligt vår mening måste även i yrken kunna berät-utsattapersoner vara
tigade till ersättning för sådant lidande de tillfogas kränkningsom genom en

Åi tjänsten. andra sidan skulle det föra alldeles för långt varjeom angrepp
med kränkande inslag skulle medge tillrått ersättning. Som Brottsskade-

nämnden i fall rörde polisinspektörresonerat ett se avsnitt 5.4 börsom en

ersättning kunna utgå det föreliggernär särskilda omständigheter. Enbart

den omständigheten i sitt arbete bör ha varitatt i viss månen person anses
beredd på förutsättas våld eller hot motiverar inteatt i frågaatt personen
skall isämre ställd ersättningshänseende. så fallI skulle exempelvisvara

bank- och butikspersonal oftast inte berättigade till ersättning vid rånvara
eller liknande övergrepp. väsentligAv betydelse för frågan ersätt-om en
ningsgill kränkning föreligger eller bör i vad mån den skadelidande,vara

led i sitt arbete, haft hand våldsmannenett påatt grundta den-som om av
agerande. åliggerDetta exempelvis poliser, ordningsvakter och vårdarenes

på kriminalvårdsanstalter och del sjukvårdsinrättningar. Dessa haren van-
ligtvis anledning räkna med de kan våld iatt mötas arbetet ochatt tordeav
också vissha psykologisk beredskap för detta. Om emellertid gårangreppet

vadutöver normalt hör till tjänsten, riktar det sig i själva verketsom mot
deras privata sfär och kan därmed grunda till ersättning.rätt

Också sådana befattningshavare i tjänsteutövningen kan förväntasom ett
visst motstånd bör i allmänhet finna sig i privatpersonerän innanmer en
kränkning kan föreligga. Det kan gälla socialsekreterare, biljett-t.ex.anses

kontrollanter, parkeringsvakter, delgivningsmän och utmätningsmän. Vad

däremot beträffar hemvårdare, sjuksköterskor på hembesök och andra lik-

befattningshavare,nande vilkas arbetsuppgifter inte sådanär karaktär attav
de skall behöva räkna med bli angripna, bör ersättning föratt kränkning

kunna utgå på tillsätt privatpersoner.samma som
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Ärekränkningsbrott7.6.4

Ärekränkande sin sådanatillhandlingarliknande äroch attuttalanden natur

de utgörenskildeför denlidande etttill attofta upphovde an-genomger
själv-på dennesdelsställning i samhället,skadelidandesdels på dengrepp

lik-förolämpning,förtal ochaktualiserasfrämst ärhärbrottkänsla. De som
mindretillvitelse derasfalskochangivelsefalsk samtfalskt åtal,som

vårdslösangivelse ochobefogadåtal,obefogatmotsvarigheterallvarliga

tillvitelse.

uppgifterellerbeskyllningarsådanainnefattarFörtal person somom en

fördenneägnade utsättaochdenne ärtill någon än attlämnas somannan
nedsättande krävsuppgift skallmissaktning. Förandras att van-ansesen

levnadssättklandervärtbrottslighet ellerfrågaligtvis det är ett avatt om

trafrkförse-exempelvisbeskyllningarbeskaffenhet. Allmännaallvarlig om

berättigarförtal ochförsåledes inteliknande grundarelser eller ansvar

i 1 kap.sådant lidandeersättning förtillinte hellerföljaktligen avsessom

förtal föreliggerförförförutsättningarfallde3 skadeståndslagen. I§ ansvar

beskaffenhetallvarligaresådanallmänhet attkränkningen itorde vara av

lidande.ersättningsbartden utgör ett

omständigheter ärtvåbrottsbalkenstycket2 § andra5 kap.I somanges

förtalsbrottbedömandeVidlidande.graden ettpåverkaägnade att av omav
särskilt beaktasbestämmelsenenligtskallär om upp-grovtatt anse som

spriddbliviti vilken denomfattninginnehåll eller densittgiften genom
enligt 1lidandeförErsättningenallvarlig skada.medföravarit ägnad att

justkommit bestämmasocksåpraxis oftaiskadeståndslagen har3 attkap. §

spridning seinnehåll och dessuppgiftensärekränkandetill denmed hänsyn

38.rf. 34 ochbil. lt.ex.

innehåll haruppgiftemasärekränkandedeligger i sakensDet attnatur

frånkränkningens allvarbedömagällerdetbetydelse närcentral även att

exempelvisavseendebeskyllning grovtsynpunkt. ettskadeståndsrättslig En

ocksåstraffkännbarttillinte ledanormalt bara utanbörsexualbrott mera
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till högre skadestånd än beskyllningen mindre allvarligtett brott.om avser
Lidandet får i förra fallet typiskt större.sett Det är emellertidanses
knappast möjligt dra några generella riktlinjeratt för hur domstolarnaupp
skall bedöma innehållet i kränkande uppgifter. När det gäller påståenden om
brott kan allvaret i de kränkande uppgifterna visserligen i allmänhet in-

flueras den på brottets svårhet lagstiftaren låtitav kommasyn tillsom
uttryck i de olika straffstadgandena. Detta torde dock inte gälla undantags-

löst. Vissa brott kan för de flesta människor framstå särskilt graverandesom
medan andra brott, kanske lika långt straff, inte lika klander-som ger anses
värda. Bedömningen skadeståndets storlek måste i andraav som samman-
hang utifrångöras förhärskande etiska och sociala värderingar. Motsvarande

gäller i fall då de ärekränkande uppgifterna inte brottslig gärningavser utan
är ägnat utsätta denannat utpekade föratt andras missaktning.som

Förtal kan förekomma såväl i tal i skrift. Det kan även ske påsom annat
sätt, förevisningt.ex. komprometterande bildgenom teckning, foto-av en
grafi, film eller omisskännligrent symbolisk åtbörd. Fråganav genom en

ersättning huvudöver skall utgå ellertaget börom enligt vår mening inte

påverkas i vilken form förtalet har skett. En sakav är det påsättattannan
vilket förtalet tagit sig uttryck bör kunna tillmätas betydelse vid bestämman-

de ersättningens storlek. Vid bedömningen det allvarligaav i kränkning-av
bör nämligen hittills inte bara till uppgifternasen innehållman som se utan

också till deras spridning och till hur den krets varit kunnatstor iden-som
tifiera den utpekade. måsteDet exempelvis i högre grad kränkandeanses

blir utpekad brottsling i tidning ellerom ien person som ett tv-programen
än motsvarande uppgift lämnas muntligenom tillav en person en annan,

det frågaär förtal itrots bådaatt fallen. Vi ställer därför bakom deom oss
uttalanden departementschefen gjorde i förarbetena till l kap. 3som §

skadeståndslagen särskild vikt bör fästas vidatt kränkande yttrandenom om
har vunnit spridningstor massmedia se avsnitt 5.3.1; jfr också SOUgenom

197288 55 kanDet gälla spridning radio, television,s. trycktgenom
skrift eller liknande.
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utpekade ärmån denvadbetydelse iocksådetsammanhang ärdettaI av
mindreinte baraidentifieraskanså hanallmänheten, enavbland attkänd
visser-fåroffentligomgivningen. En personi den närmastemänniskorkrets

förOmförtal. gränsenstraffbartfrågablirdetinnantålaligen ommer
offentligedenförlidandetbliröverskridits,emellertid harstraffbarhet

Offentligaför den personen.allvarligare änoftast anonymemerpersonen
skadanbegränsamöjlighetheller attintevanligtvishar sammapersoner

beträffandegällerMotsvarandetillflyttaexempelvis ort.annanattgenom
känsliga försärskiltgrund därav ärvilkaställningframskjutenipersoner

likhetiemellertidtordeintegriteten. Dettapersonligapå den -angrepp
nå-inteanförtsövrigti hardetmycket varagällervadmed somav -som

på dom-exempelpraxisfrån attdetfinnsSålundanyhet.principiellgon
omständig-sådanalidande beaktatförersättningbestämmandevidstolen av

förtro-andraochstyrelseuppdragfått lämnautpekadedenheter attsom
föreningar.olika slagsiendeposter

omständighetervilkaunderväsentlig rollspelahittillsocksåbörDet som
vidoffentligen ellerden ägtexempelvis en-skett,kränkningen har rumom

s.572.19725ifrskild prop.samvaro
långtgående än att ut-gämingenmedsyftetkangångerMånga vara mera

fråga attkanmissaktning. Detandras t.ex.för omutpekade varadensätta
fråga föriskall kommautpekadedenförhindravill engärningsmannen att

förstärkaoftaomständighet kansådanEnförtroendeuppdrag.ellertjänst ett
tillupphovtypisktdärför,och bör sett,nesliga karaktär gegärningens anses

lidande.gradökad aven
tillvidarehänsynbörlidande tasgraden ombedömagällerdetNär att av

blifrämsttordeskadan. Dettabegränsaefterhand försöktigärningsmannen

rättelseinföratidning låtermassmedia. Atti an-förtalvid enaktuellt en
skeddredan ärskadanfårinnehåll ävenartikelstidigaregående omen -

anslutningisker näradetåtminstone närlidandet,mildraägnat attanses-
publicering.artikelnsursprungligatill den



249SOU 1992 84

denförorsakar lidande inte bara hosoftaFörtal brottär typen av som

lidande deanhöriga.dennes Detdirekt utpekade hos närmastävenutan som

såvisserligen inte till ersättning längetillfogas berättigar demanhöriga kan

iVid bedömningenbrottet begicks.utpekade vid livden direkt när avvar

tillemellertid hänsyn kunnamån utpekade lidit skada bör ävenvad den tas

i mån des-tillfogats eller hennes denlidande kan ha hans närmastedet som

för utpekade.lidande har medfört ökat lidande denettsas
tidstraffstadgandet denförtal avliden framgårdet gällerNär att somav av

omständighet skall beaktasavlidne i livetförflutit sedan den är somvar en

mening börföreligger inte. Enligt vårgäller till brott ellerdetnär att se om

lidande.in gäller bedöma graden Jutidsaspekten komma detäven när att av

mindre får li-förflutit avlidne i livet, destolängre tid sedan den varsom

avlidenockså förtaldandet typiskt Allmänt kan här sägas attsett avvara.

för deninte till lidande för de efterlevandetorde upphov ut-somge samma

själv eller hon varit i livet.pekade hanom

vidbetydelseomständigheter enligt vad framhållits börDe som nu vara av

vidersättning för lidande naturligtvis inte enbartbestämmande gällerav

sådanaförtal måhända för förolämpning vidmed undantagävenutan --
någons i 15 kap. brottsbalken.andra former brott reglerasäramotav som

falskfalskt åtal, falsk angivelse ochkan allmänt brottenHär sägas att

får respektivetypiskt i högre kränkande derastillvitelse grad änsett anses

imotsvarighet angivelse vårdslös tillvitelse detobefogat åtal, obefogad och

gärningsmannen riktadde förstnämnda inrymmer vilja hosbrotten ondatt en

skadelidande.denmot

från ärekränknings-gäller förolämpning skiljer sig detta andraVad brottet

ochpå självkänslabrott främst därigenom det utgör ettatt annansangrepp

eller rykte.inte, vid förtal, på vederbörandes anseende, goda namnsom

tillmäle,kränkandeFörolämpning består i smädaratt annan genomman

andraskymfligt beteende deneller beskyllning eller motannat per-genom

gäller.måste riktas direkt den detAngreppet motsonen.
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Enligt vår mening torde för ersättning enligt 31 kap. § skade-utrymmet

ståndslagen i fall förolämpning begränsat vid exempelvisänav vara mera

förtal. Vid förolämpning torde omständigheterna ofta sådana attvara man

knappast kan tala någon allvarligare kränkning. hindrar emellertidDettaom

inte förekomma falldet kan det framstår motiveratnär väl medatt som er-

sättning för lidande.

sådana fall då förolämpningen tagit sig uttryck i beskyllningar olikaI av

bedömningenslag torde och i vad mån ersättning bör utgå få uti-görasom

från beskyllningens innehåll vilka beskyllningenoch under omständigheter

framförts. Särskilt det gäller innehållet i beskyllningen torde vadnär som

anförts förtal vid förolämpning.gälla övrigt det, det gälleräven I närärom

förolämpning, möjligt någraknappast generella anvisningar vadatt ge om

kan mindre Frågan får varjeeller kränkande. iavgörassom anses vara mer

enskilt fall utifrån smädelsen och karaktär och det på vilket tagitdensättart

sig uttryck.

7.6.5 frågorLagtekniska

det gäller bestämma ersättningens finns såledesNär storlek det radatt en

olika omständigheter bör beaktas. Vissa dem grundläggandeärsom av mera

andra och bör efter nyligen förts in iän mönster den regel harav som-
den norska skadeståndslagen bestämmande oppreisning till barnom av

för avsnitt till uttrycksexuella 5.7. l kommaövergrepp seutsattssom -
i särskild bestämmelse i skadeståndslagen. samtidigtDetta kanen ses som

markering skadeståndet i dessa fall bör till högre beloppbestämmasatten

hittills avsnittän se 7.7.

Utgångspunkten vid måste vissabestämmandet ersättningen attvaraav

slags kränkningar typiskt förenade lidande andra.är med Dettastörre änsett

bör komma till skadestån-uttryck i bestämmelsen det slås fastatt attgenom

det skall bestämmas varaktighet.med hänsyn till kränkningens och Här-art

efter bör de omständigheter särskilt skall beaktas ersättningennäranges som
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bestäms. Med främst påtanke sexualbrotten föreskrivasbör hänsyn skallatt

till kränkningen haft förnedrandehar eller skändliga inslag.tas Enom

omständighet bör kränkningennämnas är varit ägnad attannan som om
framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, vilket i första hand syftar på

allvarligare våldsbrott. Vidare bör beaktas kränkningen riktat sig motom

någon med särskilda svårigheter värja sin personliga integritet elleratt om
gärningen inneburit missbruk beroende- eller förtroendeförhål-ett ettav

lande. framförDet allt sikte på incestfallen. Slutligen bör, medtarsenare

sikte främst på ärekränkningsbrotten, hänsyn bör till kränk-att tasanges om

ningen varit ägnad väcka allmän uppmärksamhet.att

7.7 Ersättningens storlek

Under de åren har ersättning för lidande i l kap. 3senaste §som avses
skadeståndslagen höjts påtagligt, betydligt föranledsän enbartmer som av
förändringarna i penningvärdet. Framför allt det gäller ersättning förnär

lidande vid sexualbrott är utvecklingen till del följd Brottsska-stor atten av
denämnden successivt höjt sin ersättning för sådana kränkningar. Sålunda

uppgick den ersättning Brottsskadenämnden betalade till våldtäktsof-utsom

fer år 1980 000till 5 kr, medan ersättningen normalt uppgår tillnumera

50 000 kr, 40 000 kr själva kränkningen; i särskilt allvarligavarav avser

fall kan ersättningen dock bli betydligt högre. På motsvarande harsätt den

ersättning nämnden normalt betalar till barn för incestut utsattssom som

eller liknande sexuella frånhöjts 30 O00övergrepp kr i mitten 1980-ca av
talet till 100 000 kr, 70 000 den kränkning brottet har med-varav avser som

fört. Denna utveckling ersättningsnivån vid sexualbrott har godtagitsav av

Högsta domstolen i dom den 2 juli 1992, 337. På ti-DB den senasteen nr

den har ersättning föräven lidande vid allvarliga våldsbrott höjts kraftigt.

Beträffande denna brott låg ersättningen drygt år tillbaka kringtyp ettav

15 000 kr. Genom två avgöranden Högsta domstolen 1991se NJAav s.
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april 1992, 218 hardomstolens dom den 15 DT ersätt-766 och Högsta nr

avsnitt70 000 kr 5.5.ningsnivän höjts till seca

vålds-ersättningsnivän vid sexualbrott ochhöjningar grövredeTrots av

låg.många alltjämt förär torde denskett under ärbrott attansesenaresom

ersättningsnivå vid olika kränkning-skälig slagskanVad sägas ensom vara

exempelvis tilljämför med. Ser deemellertid på vadberor man upp-manar
utgått miljonbelopp, denersättning med kanfall i USA därmärksammade

låg. sådan jämfö-ersättningsniván mycket Ensvenska tyckas rent avvara

flertalet brottsoffer iträffande, eftersom detdock knappastrelse är stora

ingen ersättning alls. Synen påfår betydligt ersättning ellerlägreUSA

i Sverige. ochi också helt I USA, ävenskadestånd USA änär en annan

ideell inteersättningen för skada baravissa andra länder, som enmanser

för skadelidande ocksåupprättelse denreparation eller ettutan somsom en

skadeståndsskyldige punitive Skade-för damages.slags privatböter den

repressivtpreventivt ellerståndet således uttalathar där även rentavett

visarpåverka ersättningens storlek.syfte, vilket i sig Dettaär ägnat attatt

oftajämförelser eftersom detvanskligt internationelladet kan göraattvara

olikaviktiga skillnader mellan definns principiellt rättssystemen.stora,

skadeståndetandra länder därbortser från USA ochMen även om man

Sverigetydligt ersättningsnivän ipreventivt syfte, dethar utpräglat är attett

i del andra länder.i vissa ligger under vad gäller Iavseenden t.ex.ensom

kränkning vid våld-ersättningen för värk ochEngland uppgår sveda och

avsnitt 5.7.2, motsvarandevanligtvis till 80 000 medantäktsbrott kr se
Ersättningsnivån vid50 000 kr.ersättning i Sverige nämnts utgörsom nyss

Äveni Sverige.barn också i Englandsexualbrott högre ängrövre ärmot

ifall något högreersättningen i äni torde dessaNorge numera vara

höjninglagstiftning markeratSverige, sedan i Norge att avengenomman

ersättningarna lägreavsnittersättningen påkallad 5.7. l.se Däremot ärär

avsnitti Tysklandavsnitt i viss mån sei Danmark 5.7.1 och ävense

5.7.2.
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bildaNär skall sig uppfattning skäligvad kanman en om som vara en

ersättningsnivå vid olika kränkningar brott kan vidare ha sittdetgenom

intresse till ersättningarde för ideell skada förekommer inomatt se som

andra rättsområden i vårt land avsnitt exempelvisse 4. Värt äratt notera

vid oriktiga frihetsberövanden utgår enligt de riktlinjer tillämparJKatt -
ersättning för lidande förmed närvarande 12 000 kr för varje månad fri--

hetsberövandet pågått, dvs. 144 000 för års frihetsberövande.kr Detett

förekommer i vissa fall frångårJK dessa riktlinjer och bestämmeratt er-

sättningen till högre belopp avsnitt 4.2.2.avsevärt se det gäller brottNär

datalagen har på år kunnat skönjas utveckling någotmot motsenare en en

högre skadeståndsnivå den tidigare låga finnsän ganska nivån. Från domstol

flera fall i vilka ersättningen för ideell till 10 000skada bestämts kr se
avsnitt 4.2.3. Ersättningsnivån ungefär vid kränkningarär densamma av

immateriella rättigheter se avsnitt 4.3.1. det arbetsrättsligaInomt.ex.

området förekommer betydligt högre ersättningar. skadeståndet för ideell

skada allmänt skadestånd uppgår sålunda vid obefogad uppsägning tillen

minst 30 000 kr vidoch ogrundat avskedande till minst 40 000 kr. Inne-ett

fattar uppsägningen eller avskedandet samtidigt föreningsrättskränkningen

blir det allmänna skadeståndet högre; i praxis förekommitännu har er-

sättningsbelopp på till 100 000 kr avsnitt ersättnings-se 4.4.4. Attupp

nivån på arbetsrättens område förhållandevisär hög medhänger attsamman

skadeståndet här delvis har syfte skadestånd i allmänhet seänett annat

avsnitt 4.4.1, liksom skadeståndsskyldige någonden oftast haräratt som

ekonomisk förmåga bära betydande skadestånd.ävenatt

jämförelseEn detta slag mellan ersättningama i och inomandra länderav

andra rättsområden enligt uppfattningvår inte anledning till generellger en

höjning ersättningen för lidande 3det slag i l kap. §av av som avses

skadeståndslagen. För det flertalet kränkningar får nuvarandedenstora er-

sättningsnivån någorlunda väl avvägd. vissa slags be-För övergreppanses

träffande vilka lidandet särskilt allvarligt vi dock ersättnings-är attanser

nivån alltjämt för låg och det påkallat ytterligare höjningär medäratt en
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ersättningen. gäller framför allt vid sexualbrott och andraDetav grova

våldsbrott.

måsteBedömningen vad kan skälig ersättningsnivåutgöraav som anses en

samhällsekonomiska konsekvensermed beaktande deäven göras som enav

höjning ersättningsnivån få. Ersättningen vidden nuvarande skulleav

försäkrings-sexualbrott andra våldsbrott betalas i praktiken antingenoch av

bolagen, inom för överfallsskyddet, eller Brottsskadenämnden.ramen av

ersättning för lidande varje år till brottsofferDen dessa betalar utsom organ

uppgår till 5.6.6. fördubblingbetydande belopp avsnitt 5.6.4se En av-
den nivån för ersättning enligt uppgift från försäk-nuvarande denna kan

ringsbolagen försäkringspremiema förberäknas medföra höjning hem-en av

villahemförsäkringamaoch med högst l medan Brottsskadenämn-procent,

dens utbetalningar ersättning för kränkning brott skulle öka medav genom

10 därför,milj. kr. höjning ersättningen i dessa fall skulleEn ävenca av

den blev väsentlig, få endast marginella effekter för överfallsskyddetom

perspektiv, måttligaoch, i allmänt samhällsekonomisktdet ettom man ser

låtkonsekvenser gäller kostnader för brottsskadeersättning,detnär statens

synvinkel sig be-det Brottsskadenämndens skulle röraattvara om enur

tydande kostnadsstegring.

ersättningen höjasMed hänsyn härtill vi för lidande bör ytter-attanser

ligare våldsbrott.det gäller i första hand sexualbrotten och andranär grova

svåra regelmässigt innebär för denkränkning dessa brottDen typersom av

skadelidande ersättning tillbör bättre i dag återspeglas i denän utgessom

naturligt idenne. höjning i sådana fall också ledersättningenEn är ettav

för sexualbrott ochförbättra villkoren för demsträvandena utsättsatt som

andra allvarliga övergrepp.

höjningen börknappast lämpligt hurDet är närmareatt stor vara,ange

frågan myndigheterna.den får de rättstillämpande Mer änavgörasutan av

förfördubbling jämfört nivå tillämpasersättningen med den när-en somav

vår mening inte motiverad.varande dock enligtär
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Som tidigare finnsnämnts det inte anledning höja ersättningenattsamma
för kränkningar inte är det allvarliga slag har behandlats. Ettsom av som nu
särskilt skäl höja ersättningen för kränkning misshandelmot att genom som
inte är eller andra brott mindre allvarlig beskaffenhet ärgrov genom attav

i de flesta andra länder huvudöver inte någon sådanman taget utger er-
sättning i dessa fall.

När det gäller ärekränkningsbrott torde den nuvarande ersättningsnivån -
mellan 5 000 och 25 000 kr internationellt ganska låg. Enligtsett vara-
vår mening kan det lidande kränkningen någons ellerära anseendesom av
innebär-inte i allmänhet jämföras med det lidande tillfogas densom som

förutsätts sexuella övergrepp eller andra våldsbrott. hindrar inteDetgrova
också viss höjning ersättningarnaatt vid årekränkningsbrott kanen av vara

motiverad. Ett särskilt skäl för detta påpekatsär, i avsnitt 7.2, dessaattsom
ersättningar ofta skadevållare har förmågautges betala den ochattav som

ersättningarna därför kan haatt viss preventiv verkan i dessa fall, särskilten

de straff åläggs den ansvarige ofta har endast symbolisk ka-som som mer
Vidare bör beaktas denna brott inte sällan medföratt typ av en

ekonomisk förlust för den skadelidande denne kan ha svårt styrkaattsom
och skadeståndet för ideell skada därföratt kan tjäna föräven surrogatsom
denna ekonomiska förlust.

Vid bedömningen vad kan skäligutgöra normalersätt-av som anses en
ning vid ärekränkningsbrott bör enligt vår mening skadeståndsbeloppde

förekommer inom arbetsrätten vid obefogade uppsägningar och avsked-som

anden kunna riktmärke.utgöra Kränkningarna i falldessa påminnerett näm-

ligen varandra, och skadestånden har iäven preventivaom stort sett samma
verkan. sådan jämförelseEn förskulle ärekränkningsbrottens innebäradel

viss höjning den nuvarande ersättningsnivån.en av
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bestämmandeErsättningens7.8

kränkningförersättningenoch 7.6.1 böri avsnitt 7.3vi nämntSom har ge-

finnasalltid måstedetgrad,schabloniseras i betydande ävenbrott omnom
enskilda fallet.variationer i dettill individuellaför hänsynatt tautrymme

di-schablonerdessalämpligtskäl emellertid inteolika detärAv att anges

tillämpningen.praktiskautbildas i denfårrekt i lagen, deutan

deträttsbildningenför närdomstolarnahand ligger påförsta detI att svara
i be-dessa baraTidigare fickersättning brott.för kränkninggäller genom

dröjdeersättningsanspråk, och detsådanaställning tillomfattninggränsad ta

domstolen.meddelades Högstanågra vägledande avgörandeninnanlänge av

domstolarna,fall avgjortsantalemellertid allttid har störrePå ett avsenare
åren.allrakommit under deviktiga prejudikatflera har senasteoch

i regelanträffashuvudhanEftersom gärningsmannen över tagetom --
reali-ersättningen iskadestånd,utdömtförmåga betalasaknar utgesettatt

denvillahemförsäkringarna eller,i ochfrån överfallsskyddet hem- omteten

flestaBrottsskadenämnden. Deförsäkring,sådanskadelidande saknar an-av
försäkrings-hänskjutsöverfallsskyddetsådan ersättning frånspråk på av

personskadenämnd. DennaAnsvarsförsäkringensför yttrandebolagen av
tidigarepraxis,samordnadharBrottsskadenämndennämnd och somen -

harpraktikenidomstolenavgörandenbrist vägledande Högstai av -
rättstillämpning.domstolarnasstyrt

igenomslagfåttandra sidanåprejudikat har stortdomstolensHögsta

3191986 Brotts-rättsfallet NJAmedförde attpraxis. Sålundanämndernas s.
skadenämnden. sexuella över-förersättningamahöjdeomgåendetämligen

praxisnämndernasräkna medanledningfinnsbarn. även attDetmotgrepp
rättsfallen NJAföljdändraskommerbeträffande våldsbrott att avsomgrova

218.1992, DTapril15dom dendomstolens7661991 och Högsta nrs.
domstolar-förvägledandeblivitpraxis harnaturligt nämndernasärDet att

antaldetdomstolen. Genomprejudikat från storasaknats Högstanär er-na
betydligttill får deställningnämndersättningsanspråk dessa tar ensom
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större överblick över dessa ersättningar någon enskildän domstol. Det är

dock tillfredsställande rättsutvecklingen på den tiden i allt högreatt senaste

grad kommit Högsta domstolen.att styras av

Det samspel mellan domstolar och nämnder beskrivitshar detnärsom nu
gäller ersättning för kränkning brott har enligt meningvår fungeratgenom
bra. Någon ändring i den nuvarande ordningen för bestämma dennaatt er-
sättning därförär inte påkallad.

7.9 Förlust egendom med särskilt affektions-av

värde

Möjlighet saknas för närvarande få ersättning enligt 1 kap. 3 § skade-att

ståndslagen för den kränkning brottsligt denpå skadelidan-ettsom angrepp
des egendom kan innebära eller för det intrång i övrigt i skadelidandesden

äganderätt skada dennes egendom utgör. Som vi har inämntsom en av-
snitt 7.5 vi inteär beredda föreslå någon ändring i gällande påatt rätt denna

punkt.

I strävandena stärka brottsoffrens ställningatt har emellertid på tidsenare
diskuterats inte möjlighet bör finnas till ideellersättning förom naturen av
förlust egendom med särskilt affektionsvärde. sådan förlust kanEnav vara
minst lika kännbar för den skadelidande den ekonomiska skadasom som
förlusten egendomen innebär. Tanken på sådan ersättningsmöjlighetav en
väcktes i samband med de ändringar gjordes i brottsskadelagen år 1988som

se Ds 19871Ju 25. årligenI återkommande motioner till riksdagen hars.

därefter hävdats de förutsätts bostadsinbrott bör fåatt kunna skade-som

stånd för exempelvis förlust egendom affektionsvärde.med särskiltav

Riksdagen har vid behandlingen motionerna varje gång hänvisat till vårtav
arbete och förutsatt även denna fråga kommer aktualiserasatt underatt

utredningsarbetet se avsnitt 2.1.2.
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känslo-ordlistaakademinsdefinieras i svenskaaffektionsvärdeOrdet som

begreppetanvändssammanhangjuridiskapersonligt värde. Ivärde eller

grundpåegendomensärskilda värdepåavseende detmednärmast avsom
1927,Stang,seför dess ägareomständigheter harpersonligaspeciella och

ekonomiskafrån vär-isoleradeförekommaAffektionsvärden kan304.s.
före-värdenekonomiskaaffektionsvärden ochvanligaden, det är attmen
varjetillknutnakanAffektionsintresseni varandra.inflätadekommer vara

1963TfRGrönfors ivärde seekonomisktellerföremål, med s.utan

598

för-baraaffektionsvärden ersättsinnebär förlustGällande rätt att omav
Såekonomiskt slag.hänföras till skadakanlusten på något sätt ansesav

också för andra än ägarenaffektionsvärdeharfallet egendomen ettvara om
släktinommedlemmarför flerasläktklenods värdetypfallet är sammaen-

Grönfors iTfR337 f och1953,1948, 13,Strahl, Persson,se t.ex. s.s.

1963 604.s.

förersättningfåmöjlighetfunnitstidigare hardetkan attDet nämnas att en
ellervattenföretagtill följdaffektionsvärdeförlust fastighets ettavav en

föreskrevsi den lagen9 8 §kap.enligt 1919 års vattenlag. Iåtgärdannan
skulle ävenuppstått hänsynskadai månvid avgörande och vad tasatt om

Enligt för-ekonomisk.beskaffenhet änlidandetill skada eller rentav annan
för vissbetydelsehadeaffektionsvärdenåsyftadesarbetena stor ensomrena

där-ochallmängiltighetinte ägdekanske släktfamilj eller sommenperson,
2521919marknadsvärde se NJAfastighetensför inte inverkade s.
ansågsinte1974, eftersom detåremellertidbestämmelse upphävdesDenna

beräkningen utmätaistadgaanspråk rättvisa ochrimligamöjligt medatt
skadaekonomisk seförersättningensärskild ersättningnågon utöver prop.

76.jfr SOU 197214197483 145; s.s.

skadestånds-tillförklaringfinnahar sökträttsvetenskapen attInom enman
utländska rätts-flestaenligt deochenligt svensk ävenskyldigheten rätt -

tillhänförasinte kanaffektionsvärdenomfattarordningar inte ensom———
inteaffektionsvärdeniblandDärvid harekonomiskt slag.skada sagts attav

vållaskulledeträttsskydd ochmotiverat medvikt det atthar den är ettatt

beräkningförrimligenkel ochsvårigheter finnaoövervinnliga att normen
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skadeståndets storlek se Ekelöf, 1942, 108. Liknande uttalanden harav s.
gjorts rättssäkerheten inte tillåteratt ersättning utgår det intenärom att

finns någon måttstock för förlusten den skadelidandesän vär-annan egna
dering Ussingse i SvJT 1941 750. Det har också pekats på sådans. en
omständighet det skulle svårt för den skadelidandeatt visasom att attvara

affektionsintresse verkligenett finns Grönfors i TfR 1963 605. Fråns.
något håll har vidare ifrågasätts utvidgning skadeståndsskyl-om en av
digheten till omfatta affektionsvärdenatt över huvud skulle få någontaget

praktisk betydelse; i de flesta fall torde det inte ha varit beräkneligt för

skadevållaren det skadade föremålet hade affektionsvärdeatt för dess ägare,

och frågan ersättning skulle den anledningen inte bli aktuell seom av
Ekelöf, 1942, 108 och Stang, 1927, 304.s. s.

Å andra sidan har hävdats det knappast möjligtär dra någonatt skarpatt

mellangräns sådana skador kan värderas i och sådana intesom pengar som
kan det affektionsvärden inte inbilladesamt att är inteoch har mindremera
krav på bli respekterade än andraatt värden se i TfRHagerup Bull 1920

193. Det har vidare framhållits affektionsvärden knappasts. att är mera
svårberäknade i mångaän andra vården faktiskt brukar ersättaspengar som
och den omständighetenatt värderingen kan välla svårigheter inte,att mer

iän andra sammanhang, får medföra nekar all ersättning seatt man
Hagerup Bull i TfR 1920 193 och Grönfors i TfR 1963 603. Grönforss. s.
har hänvisat till det utgår ersättning för mistade skönhetsvärdenatt i ganska

betydande omfattning också för sveda och värk, vilken ersättning enligtmen
honom i högär inkommensurabelgrad med penningbelopp. har ock-Detett

så gjorts gällande det inadekvatär affektionsvärdenuteslutaatt att som er-
sättningsgill skada, särskilt föremålet ekonomiskt såvärdeett snartsom ges
affektionsintresset delas se iHagerup Bull TfR 1920 193 f ochav annan s.
Grönfors i TfR 1963 604.s.

När frågan ersättning för förlust affektionsvärde på detta harsättom av
diskuterats i den juridiska litteraturen har diskussionen tagit sikte på alla

situationer då egendom med sådant värde skadas skadestånds-genom en
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utgångs-naturligocksåmeningvårenligthandling.grundande Detta är en

skulleersättningsmöjlighetsådanvarförinsesvårtpunkt. Det är att en -
falltillbegränsasriksdagsmotionemanämndatidigareförutsatts i desom ——

Förlusteninbrottsstöld.vidjusteller förloratsskadatsegendomen harnär en

skadatsharegendomensigenskildelika för denkännbar genomär vare
någonellerskadegörelsebrott t.ex.sådant brott, annanannatettett

Frå-egendomen.på självaskadaskyldighet ersättahandling medför attsom
affek-egendomsutgå för förlustkunnaskadestånd skallhuruvida enavgan

ianlagtshardetperspektivvidare änibör alltsåtionsvärde ett somses
samhällsekonomiska kon-debl.a.Därvid måste beaktasriksdagsmotionema.

få.skulleuppenbarligenersättningsmöjlighetvidsträcktsåsekvenser som en
i dennakostnadsberäkningarnågraförsökt närmareVi dock inte görahar

införameningenligt vårnämligen attskäl talar motdel. Redan andra en

affektionsvärden.förlustersättning förmöjlighet till av
schablo-fastställdaeftervisserligen kunna ersättasSådana förluster torde

Ännuuppställa.bli svåraskäl måsteinseddalätt attdessaäven om avner,
förlustskall avgöraemellertid närsvårigheter möterstörre avomman

ovanligtisiguppkommit. rörDethuvud haraffektionsvärde över taget

debarabeaktaSkallslag.skiftandekänslorpersonligahög grad manavom
skallellersådanför egendomenskadelidande har hystkänslor den somsom

för denvärdefullsärskiltvaritegendomen hartillockså hänsyn atttaman
stått ho-någonminnenförenad medskadelidande därför den somatt avvar
näruppkommervanskliga frågorexempel denära Det är mansomnom

fångaaffektionsvärden. Attför förlustobjektiva kriterierskall uppställa av
självatorde ikriterierobjektivasådanakänslor ialla beaktansvärda

uppgift.omöjligverket vara en
svå-medförenatocksågivetvismåste det storaskadelidandedenFör vara

affektions-förlusttillfogatsharhan eller honrigheter bevisa att avatt en
Lik-särskilti sig inteskäl väger tungt.Måhända detta ärvärde. är ett som
lag-betydelsenpraktiskadenanledninggrundadväl det anta att av enger

frånbortsehellergår inte attbegränsad. Detändring bli ganska attskulle
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redan möjlighet till ersättning skulle komplicera och fördyra skadereg-en

leringen. varje enskilt fallI måste utredas egendom skadatsom som ge-
skadeståndsgrundande beteendeett har haft affektionsvärde förnom ett äga-

denne påstårnär detta.ren

Det skulle således möta betydande praktiska svårigheter och föra med sig

flera olägenheter införde möjlighet till ersättning för förlustom man en av
affektionsvärden. Därtill kommer, vilket vi väsentligt ianser vara samman-
hanget, i de flesta andra europeiskaatt länder har intagit mycketman en
restriktiv hållning i frågan och ersättning inte utgår i något deatt övrigaav
nordiska länderna.

Sammanfattningsvis kan vi inte förorda möjlighet till ersättning föratt en
förlust affektionsvärde införs i svensk i vidarerätt mån än redanav som nu
gäller.

7.10 Kostnadskonsekvenser

Som led i strävandena förbättraett villkoren för dematt förutsättssom
sexualbrott och andra allvarliga övergrepp har vi förordat höjning denen av
ersättning för lidande utgår till de drabbade se avsnitt 7.7. Vi inteharsom
funnit det lämpligt närmare hur höjningenatt bör dennastorange vara -
fråga får deavgöras rättstillämpande myndigheterna uttalat detav attmen-
inte bör bli fråga än fördubbling ersättningen jämfört medom mer en av
den nuvarande nivån.

På grund ersättningen vid sexualbrottatt och andra våldsbrott i prak-av

tiken betalas antingen försäkringsbolagen, inom för överfallsskyd-av ramen
det, eller Brottsskadenämnden kommer höjning ersättningsnivånav atten av
få samhällsekonomiska konsekvenser i form dels premiehöjningar, delsav
ökade kostnader för detnär gäller brottsskadeersättning.staten Storleken på

kostnadsökningama givetvisär beroende hur höjningen på ersätt-storav
ningen kommer bli. Men vidäven fördubblingatt ersättningsnivänen av
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mindrevid änförsäkringspremiemahöjningen att stanna en pro-kommer av
blir ibrottsskadeersättningförkostnaderökningenmedan statenscent, av

10 milj. kr.talrunda

rättstillämpandeför dekostnadsökningareventuellagällerdet myn-När

bidra tillsannolikt kommerbetänkandevärt attbeaktadigheterna är attatt

i sin kandettaochökarfrågornakring de här turattuppmärksamhetenatt
in-nämnvärdNågonersättning.anspråk påantaletökningtillleda aven

docktorde dettaarbetsbördamyndigheternasrättstillämpandepå deverkan

redan hardomstolarsåväl åklagare atteftersomsig,föra medknappast som

brottmål.i formärendenahandlägga av
ersättning förfåmöjligtdet ärklargörsuttalanden attvåra attGenom

självagällerdetinbrottsstölder. Närkvalificeradevissakränkning genom
uppgåinteblirden generös,torde denna, ävensådanersättningen omsom

föri frågafall kommerantalettotaltbeloppbetydandenågratill sett; som

detallmänhetenhosMedvetenheten attbegränsat.mycketersättning är om

tillemellertid ledaersättning kantill ettmöjlighetfinnshuvudöver taget en
så all-intekränkningen ärfall dåi sådanaanmälningarantal ävenökat av

tordeoch åklagaredomstolarutgå.ersättning kan Förbeskaffenhetvarlig att

finnsDäremotarbetsbördan nämnvärt.påverkakommaheller dettainte att

med-övergångsperiod kommerfall under attianledning det vartattanta en
Även kost-Brottsskadenämnden.föradministrationskostnaderhöjdaföra om

allmänhetentillinformationbegränsasi viss mån kannadsökningen genom

kostnadsökningen kommerundvikas. attHurhelt kunnaintetorde den stor

möjligt förutsäga.bli dock knappastär att
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8 SPECIALMOTIVERIN G

8.1 Förslaget till lag ändring i skadeståndsla-om

1972207gen

skadeståndslagenI har vissa ändringar gjorts för markera sådantatt att

lidande i nuvarande 1 kap. 3 § utgör skadetypsom avses annaten egen av
slag ideellaän den skada regleras i 5 kap. l Beträffande gräns-som

dragningen mellan dessa slags skador kan hänvisas till avsnitt 7.3 i den

allmänna motiveringen.

Den nuvarande bestämmelsen i l kap. 3 § har utformats som en ansvars-
regel och förts tillöver 2 kap. tillsammans med övriga ansvarsregler.

Samtidigt har i 5 kap. 6 såsom§ första stycke tagits be-ett nytt en
stämmelse vissa riktlinjer för hur skadestånd för lidande medsom ger an-
ledning kränkning brott skall bestämmas.av genom

Någon ändring intehar gjorts i 6 kap. l handlar jämkningsom om av
skadestånd på grund medvållande från den skadelidandes sida. Någotav ut-

för tillämpa den bestämmelsen på lidandeatt med anledningrymme av
kränkning brott finns inte; sådant medvållande påverkar nämligenettgenom

den kränkning tillfogas den skadelidande och beaktas därför redan vidsom

fastställandet ersättningen för denna kränkning se specialmotiveringenav

till 2 kap. 3 §.
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1kap.3§

utgårbrottavslöjaunderlåtenhetvallatsskada att er-För genomsom
underldtenhetenförgrund straffpå denenbartlagenligt dennasättning att

brottsbalken.första stycket6 §23 kap.följa enligtkan

frånförtsskickparagraf i oförändrat överhari dennaBestämmelsen nuva-

fall deockså i andra äntillämpligBestämmelsen är2 kap. 5rande som

intedärförbestämmelsensystematisk synpunkt hörFråni 2 kap.regleras

i 2 kap.hemma

2kap.1§

skallsakskadaellervårdslöshet vållaruppsåtligen ellerDen person-avsom
skadan.ersätta

oförändrad.Paragrafen i sakär

2kap.2§

skadan.skallförmögenhetsskada brott ersättavållarDen genomsom ren

deSamtidigt harnuvarande 2 kap. 4frånparagraf förtshar överDenna

siktedirektutformats så dei 2 och 5 §§kap. 4bestämmelserna att tarnya

förmögenhetsskada.på bl.a. ren
levtde harmänför kriminella övergreppKvinnor har utsatts somavsom

kost-i fred.få Debostad förbytatvingas iblandmed attatt varasamman
5 kap.enligtbostadsbyte kan ersättassådantförenade mednader är ettsom

intekvinnanpersonskada.till Harföljdskadalförsta stycketl § som en
i ställetkostnadenkanpersonskada övergreppet,tillfogats någon er-genom

förutsättning ärtill följd brott. Enförmögenhetsskadasättas avsom ren
adekvatstår inödvändig ochkankostnaden etti båda fallendock att anses

brottsliga gärningen.med denorsakssamband
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Också för sådan terapeutisk hjälpkostnader kan nödvändig försom vara

den för kriminella förmö-har övergrepp kan ersättasutsattssom som ren

genhetsskada till följd brott, inte den skadelidande tillfogatsharav om en

till skadeståndpersonskada och har redan denrätt grunden.

2kap.3§

kränker brott dennes frihet, frid ellerDen motsom annan genom person,
skall det lidande kränkningen medför.ära ersätta som

paragraf, den nuvarande bestämmelsen i l 3Denna ersätter kap. §som

skadeståndslagen, vilka brott till ersättning förgrundar rättanger som en

sådan allvarligare kränkning den personliga integriteten kan be-av som

tecknas lidande. Någon utvidgning inskränkning ieller detettsom av nu-

varande tillämpningsområdet inte omfattaravsedd, bestämmelsen iär utan

brott ide räknas den nuvarande bestämmel-stort sett samma som som upp

sen.

brott enligt förevarandeDe bestämmelse grundar till ersättningrättsom

de påär frihet, fridutgör eller ära. Detettsom angrepp annans person,

saknar i och för sig betydelse till vilken brottstyp viss gärning renten

straffrättsligt hänföra. angriper sådantär Avgörande brottetäratt ettom

intresse bestämmelsen skydda.attsom avser

Med brott kränkningar kroppsliga inte-denmot annans person avses av

griteten. Hit hör misshandel misshandeloch 3 kap. 5 och 6 BrBgrov

försök till mord dråp 3 2och kap. och 12 §§ 23 kap. l §samt samt

YtterligareBrB. exempel brott detta slag våld tjänsteman 17är motav

kap. l § liksom förgripelse tjänsteman 2BrB, 17 kap. § BrB och över-av

i rättssak 17 kap. 10 § i de fall brottet innebär den angripneBrB attgrepp

för våld; tjänsteman dock i vissa fall finna sig iutsätts kan fåatt en

kränkningar privatperson inte tåla berörs fram ibehöver längresom en

specialmotiveringen till förevarande paragraf.
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Även vållande till sjukdom 3 8kroppsskada eller kap. § brottBrB utgör

i för sig till enligtoch kan och grunda ersättning förrättmot annans person

förevarande bestämmelse. praktiken torde det dock ovanligtI ettattvara

upphov till ersättningsbart lidande beträffandebrott detta slag seettav ger

sådant undantagsfall bil. rf. 84.lett

frihet på den enskildes rörelse- hand-Brott ochmot avser angreppannans

lingsfrihet och sikte på bl.a. människorov kap. olaga fri-4 l § BrB,tar

försättandehetsberövande kap. 2 § i nödläge kap. 3 och4 BrB, 4 § BrB

olaga tvång kap. Hit hör också rån och rån 84 4 § BrB. kap. 5 ochgrovt

6 utpressning 9 kap.§§ BrB 4 § BrB.samt

frid på få i fredBrott ochrättent.ex. attmot annans avser angrepp vara

hålla sitt privatliv förokänt andra. Hit hör olaga hot kap. 54 § BrB,att

hemfridsbrott 6 första4 kap. § stycket BrB, ofredande 4 kap. 7 § BrB,

brytande telehemlighet 8 intrång i förvareller 4 kap. § BrB, 4post-av

9kap. olovlig avlyssning 9§ BrB och 4 kap. § BrB. Däremot kan olagaa

intrång 6 sådan4 kap. § andra stycket BrB i regel inte medföraanses en

allvarligare kränkning brottet kan ersättning för lidande enligt före-att ge

varande bestämmelse.

Andra exempel på brott frid hot tjänsteman 17 kap.ärmot motannans

1 liksom förgripelse tjänsteman 2§ BrB, 17 kap. § BrB och övergreppav

i rättssak lO i fall då gärningen innefattar17 kap. § BrB hot. Attett en

tjänsteman inte alltid för allvarligare kränkningkan ha utsattsanses aven

den personliga integriteten sådant i följande.brott berörs dock detettgenom

innebäraVåldsamt motstånd 17 kap. § BrB torde endast undantagsvis4 en

sådan allvarligare kränkning.

Överträdelse besöksförbud förbudetinnebär ofta den attatt avserav som

frid. sådantskydda för brott sin Varje överträdelseutsätts ettett mot av

förevarandeförbud inte grunda till ersättning enligt be-kan dock rätt

uppehållit sig inomförbudet gäller endast harstämmelse. Om den motsom

förbjudna förbudetdet området söka kontakt med den attutan att avsersom

flesta fall inte haskydda, kan någon kränkning dennes frid i de sägasav
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uppföruppkommit. Undantag gäller dock den förbudet gäller motom som

sig på sådant åtgärden ägnad hos den förbudetsätt ärett att att som avser

skydda framkalla och för fortsatta trakasserier ellerängslan över-att oro

grepp.

Framkallande fara för 3 kap. 9 innebära§ BrB kan brottettav annan

frid, eller flera bestämda för konkretutsättsmot annans om en personer en

fara; måste alltså sannolikt i farozonen fak-det dessa kommer ochattvara

sådantiskt kan drabbas skada med straffbestämmelsen.enav som avses

fall ersättning för li-Som exempel kan där domstolen lämnadenämnas ett

till knuffats framför tåg på så för livsfaradande den och sättett utsattssom

fara för svår bil. rf. 85.eller kroppsskada l kan ersättning förse Däremot

lidande inte komma i fråga, obestämd krets riskhar löpt attom en personer

tillfogas vidskada, skottlossning folksamling. sagda gällerDett.ex. mot en

också andra brott innefattar framkallande fara för mord-t.ex.som av annan,

13brand kap. 1 § BrB och andra allmänfarliga brott i 13 kap. BrB.

iSom den allmänna motiveringen avsnitt 7.5 8nämnts stöldutgör grov

kap. intrång i4 § BrB skett bostad i regel brottett motsom genom annans

frid kan grunda till ersättning enligt förevaranderätt bestäm-annans som

melse imed bostad detta sammanhang sådan lokal där den skade-avses en

lidande vistas regelbundet, fri-dvs. permanentbostaden och ofta ocksåmera

tidsbostaden. förutsättning allvarligareEn dock brottetär utgöratt en

kränkning den personliga integriteten, dvs. bostaden har skövlats ellerattav

för omfattande förstörelse eller brottet haft andra särskilt skänd-utsatts att

liga inslag liknande beskaffenhet. gäller 12 kap.skadegörelseDetsammaav

l förövas förhållanden.§ BrB under motsvarande skadegörelse kanEnsom

också i fall innefattaandra brott någons frid, gämingen har förövatsmot om

på sådant den kan innebära ofredande. exempelsätt Ettatt ett annatanses

på förmögenhetsbrott innefattar brott någons frid s.k. Väskryck-ärmotsom

ning. övrigt faller emellertid förmögenhetsbrott såsom bedrägeribrottI -
9 kap. förskingringsbrott 10 11 kap.BrB, kap. BrB och borgenärsbrott

utanförBrB ersättningsbestämmelsens tillämpningsområde.-
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såväl6 kan brottsexualbrott kap. BrB utgöra mot person somannans

6särskilt våldtäkt kap. l §frid. gällerbrott frihet eller Dettamot annans
intetvång 6 kap. 2 § BrB. sexualbrotti vissa fall sexuelltochBrB som

frid ochmening brottinnebär något tvång i straffrättslig utgör mot annans

för sådanagäller dockundantagi många fall dennes Ettäven mot person.

frivilliga i och för sigförbindelser mellansexuella personer somvuxna

sexuellt med avkom-handling. betyder umgängestraffbar Dettautgör atten
tillgrundai princip inte kan rätt6 6 första stycket BrBling kap. §

gångSå dock någonförevarande bestämmelse. kanersättning enligt vara

18 år ochbrottstillfállet nyligen har fylltavkomlingen vidfallet, t.ex. om
Äventill den begått brottet.visst beroendeförhållandefortfarande står i som

kan grunda6 6 andra stycket BrBhelsyskon kap. §sexuellt medumgänge

betydligt detnågot syskonen äni vissa fall då ärtill ersättningrätt yngreav

andra.

i vissakoppleri 6 9 BrB börkap. §Koppleri 6 kap. 8 BrB och§ grovt

förevarande bestämmelse,ersättning enligtfall kunna grunda tillrätt om

skändligt harkränkande och sättbestår i gärningsmannenbrottet ettatt

liggerotuktiga levnadssätt. närmareutnyttjat skadelidandes Motsatsenden

eftersomlevnadssätt,främjande dettatill då gärningenhands utgör ett av

ordning säkerhet se SOUochbrott allmänbrottet då utgörnärmast mot

Också förförelse ungdom1973, 464195314 228; jfr Heuman, avs.s.
erbjudandeersättning i fall dåberättiga till6 kap. 10 kan§ BrB ett om

dennesnågon på sådant brottframförs till sättsexuellt umgänge motatt ett

frid förkan handen.varaanses

sådantlikheter med10 harBampomografibrott 16 kap. § BrB storaa

årbarn under 15sikte6 7 §sexuellt ofredande kap. BrB atttarsom

vid bampor-straffbara handlingenposering.förmås vid Denmedverkaatt

uppsåtpomografisk skrift medskildring ibestår i bamnografibrott attav

underavbilda barnsådan bild.i spridning Attsprida bilden eller ettav

kränkning barnetsinnefatta allvarligmåstesådana förhållanden avenanses

frid.innebära brott barnetsintegritet regelmässigtoch motett
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Förledande ungdom 16 kap. 12 sikte§ BrB på förhindra sprid-tar attav

ning skrifter eller bilder sitt innehåll förråandekan verkaav som genom

eller eljest medföra allvarlig fara för den fostran. sådant brottEtten ungas

kan med dagens och massmedialasynsätt utbud i allmänhet inte krän-anses

kande. Följaktligen bör brottet sådant inte heller berättiga till ersättningsom

för lidande. utesluter inteDet brottet orsak kan berättiga tillatt av annan

ersättning. Så kan fallet den begått utbjuditbrottet har skriftenvara om som

på sådant hänsynslöst handlingen därigenom kan innefattasättett att anses

fridsbrott.ett

Brott sikte på kränkningar anseende ellerära tarmot annans av annans

självkänsla. första handI de brott regleras i Hit5 kap. hörBrB.avses som

också mened 15 kap. 1 § BrB, den begått haft uppsåtbrottet attom som

skada oskyldig, falskt och obefogat åtal, falsk och obefogad angivelsesamt

falsk vårdslösoch tillvitelse 15 kap. 5-7 §§ BrB. brottEttsamt annat som

får brottutgöra olaga diskriminering 16 9ära är kap. §motanses annans

BrB, brottet inteäven straffrättsligt rubriceraår åre-rent att ettom som
kränkningsbrott. Sålunda har detta i förarbetenabrott till straffbestämmelsen

i viss mån ärekränkande slag 197087 jfrse 71;ansetts vara av prop. s.
Även1973,Heuman, 475. förfalskningsbrott 14 kap. kan i undan-BrBs.

tagsfall innefatta brott såsom då förfalskade skriftensära, denmot annans

innehåll innebär ärekränkning.en

Ytterligare brott kan innefatta brott brottära ärett mot motsom annans

tystnadsplikt 20 kap. 4 § brottet innebärBrB, överträdelseom en av en

sekretessregel uppställts till förskydd enskilds intresse. Så kansom vara
fallet överträdelsen i 1980100bestämmelse sekretesslagenom avser en

sikte på skydda den enskildes personliga förhållanden. Dessatar attsom

regler finns framför allt i lagens 97 och kap. dessa kapitel uttrycksI

skyddet för den enskildes personliga förhållanden falli de flesta med be-

skada och i första så-men. Med uttrycket men här handgreppet avses
överträdelserdana effekter någon blir för missaktning.att utsattsom annans

bestämmelser såledesdetta slag bör innefatta brott ära.motav av annans
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20regleras i kap. brottsbalken, så-det gäller andra ämbetsbrottNär som

avgörande förtjänstefel, i överensstämmelse med gällandebör rättsom

åsidosät-ersättning för lidande den handlingsnormtillrätten varsvara om

enskildes personliga integritetha dentande konstituerar brott kan sägasett

i fråga,Ersättning alltså komma ämbetsbrottetskyddsobjekt. kan omsom

frihet, fridallvarligare kränkning den skadelidandesinnefattar av person,en

eller ära.

enligt förevarande bestämmelseförutsättning för till ersättning är,En rätt

sintidigare den har kränkts brottnämnts, ett motatt genom per-som som

därigenom tillfogats lidande.frihet, frid eller har Förära att ettettson,

fråga allvarligarelidande uppkommit fordras detskall ha äratt om enanses

19878892kränkning personliga integriteten jfr 7.den Brotts-s.prop.av

sådant lidande inte kanskadenämnden har i sin praxis ansett att ett upp-

3 000 avsnitt 5.5.3.skattas till lägre belopp kr se Dettaän synes vara en

lämplig utgångspunkt för bedömningen kränkning skall anses vara avom en

ersättning. belopp börsådant allvarligare slag den berättigar till Lägreatt

allvarligare kränk-alltså inte fråga; då inte talakomma i kan man om en

ning.

får utifrånallvarligare kränkning bedömasVad är att ensom anse som

möjligtomständigheter i varje enskilt fall. knappastsamtliga Det är att

mindre allvarligslå fast går allvarligare ochgenerellt mellangränsen envar

sexualbrottenkränkning. Vissa riktlinjer kan dock det gällerNär t.ex.ges.

innefattaregelmässigt får all-till sin sådana deär dessa art att enanses

i motiveringenvarligare kränkning. den allmännaDock kan, nämntssom

vid brott iblandavsnitt 7.6.2, omständigheterna dennase även typ varaav

Såallvarligare kränkning. kansådana knappast kan talaatt varaman om en

införnågon sigtagit sig uttryck i blottatfallet vid sexuellt ofredande attsom

lidandetill ersättningsvärtupphovandra. brott kan knappastDetta ettge

litet ellerriktat sig barni undantagsfall, såsom brottetnärän mot ettannat

offret påför ellerförföljt ellerblottaren har spärrat vägennär annatagerat

offret.varit skrämmasätt ägnat attsom
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Även de flesta våldsbrotten, med för ringaundantag fall misshandel,av

måste innefatta allvarligare kränkning. brott bör så-Denna typanses en av

ledes regelmässigt berättiga till ersättning för lidande, inte varitdetom

fråga provokation från skadelidandesden sida eller omständigheterandraom

brottet inte kangör medföra allvarligare kränkning. Ocksåattsom anses en

ringa misshandel innebärakan allvarligare kränkning, misshandelnen om

skett under uppseendeväckande former eller på haft klartsätt äre-annat

kränkande inslag.

den allmänna motiveringenI avsnitt 7.6.1 och 7.6.3 har diskuterats re-

lativt ingående i månvad frågan ersättning och dess storlek skall på-om

verkas hur brottsoffret själv vid skadetillfallet. B1.a. haruppträttav

framhållits fördet allvarligare kränkning skall föreligga iatt att en anses
princip bör fordras kränkningen riktat sig någon efter bästaatt mot som

förmåga sin personligavärnat integritet. Som exempel har nämnts attom en

själv inleder handgemäng därigenom föroch sigutsätterettperson, som en
påtaglig risk med våld, får imötas viss mån ha kravet påatt gettanses upp

respekt för den personliga integriteten och följaktligen, risken realiseras,om

inte heller kan ha tillfogats lidande i den mening i bestäm-anses som avses
melsen. Ersättning vid misshandel och andra våldsbrott förutsätter således

i princip den inte föregåtts provokation. i fall sågällerDettaatt vartav
våldlänge det utlöses provokationen kan stå i rimligsägassom av propor-

tion till provokationen. Skulle våldet allvarligare fårdäremot detvara

medvetna risktagandet i stället beaktas vid ersättningensbestämmandet av

storlek.

framhållits iSom den allmänna motiveringen avsnitt 7.6.1 med-kan ett

risktagande i andraäven sammanhang uttryck förvetet ett attses som per-

i fråga inte sin integritet i mån människor ivärnarsonen om samma som

allmänhet. kan gälla exempelvisDet prostituerade, i de flesta fall intesom

kan ha tillfogats lidande de i sin verksamhet för denutsättsett typanses om

trakasserier med sexuell anspelning vanligt före-eller mindreärav som mer

kommande i sådana sammanhang. Som också framhållits i den allmänna
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i särskiltprostitueradavsnitt 7.6.2 kan det händamotiveringen ettatt en
Ävensexuellasig för risk drabbas övergrepp.fall medvetet utsätter att aven

allvarligarealltidi för sigslag ochdetta ärövergrepp att enanse somav

emellertid beaktas ersätt-kan närkränkning. risktagandetmedvetnaDet

ningens storlek bestäms.

inte kanrisktagandemedvetetsituationerförekommer närAtt det även ett

påkraveteller sänktvederbörandeuttryck för gettattett uppses som
motiveringeni den allmännapersonliga integritet har berörtsrespekt för sin

avsnitt 7.6.3.se
delviskränkningallvarligareinnefattar ärFrågan visst våldett enom
vissaexempelvissigför våldet. Riktar detberoende utsätts motav vem som

allvarligareföreliggafordras för det skallyrkesutövare det att enansesmer

kategori yrkesmänTillsig andra. dennakränkning våldet riktarän motom
mindreingår elleri vilkas arbete deti polismän,hör första hand att mer

Även ochordningsvaktervåldsammadagligen konfronteras med personer.

fårsjukvårdsinrättningarvissakriminalvårdsanstalter ochvårdare på anses

hardagliga arbetei sittliksom andratillhöra yrkesgrupp,denna utsatta som

riskdärigenom löpersituationer ochuppgift ingripa i farofylldatill att en

så oftaintedrabbas måhändavåld. Vissa yrkesgrupperförutsättasatt av

befattningshavareolika gällerslag. Detvåld kanske hotutan mera av av

delgivningsmänparkeringsvakter,biljettkontrollanter,socialtjänstemän,som
anledningbefogadtorde hamed sådana yrkenutmätningsmän.och Personer

fysisktiblandsig aversion och ävensin tjänsteutövning förväntai mot-att

gällerriktar sigtjänsteâtgärd Detstånd från derasde mot.sompersoner
bil. 1 rf.biljettinte löst seavvisar någonbusskontrollantnärt.ex. somen

yrken har störreinaturligt dennafår5. Det typatt enavpersoneranses
olikaframför allt hotutstå kanskemänniskor i allmänhetberedskap än att av

for-måste därförOckså beträffande dessamått våld.visstslag även avmen
kränkning kaninnanmänniskor i allmänhetfördras än anses varaenmer

i sitt arbeteomständighetenEnbart denallvarligare slag. att en personav
för hantillräckligtemellertid intevåldförviss risk är attlöper utsättasatt



SOU 1992 84 273

eller hon skall tillhöra vad kallatshär yrkesgrupp. Bank-utsattanses som en
anställda och buktikspersonal, i viss mån löper sådan risk, får såledessom
inte särbehandlas. deras liggerI arbete inte heller ingripa i farofylldatt en
situation.

Som framhållits i den allmänna motiveringen finns det förgräns ävenen
vad i yrken skall behöva tåla i tjänsten. Ersättning skallutsattapersoner

således utgå, våldet eller hotet på intet står i rimligsätt proportion tillom

vad kunnat förväntas med hänsyn till den tjänsteåtgärd skullesom ut-som
föras och situationen i övrigt. Ersättning ocksåbör utgå våldet ellerom
hotet olika skäl varit särskilt förnedrande. Var bör gågränsen närmareav

mellan vad sådana yrkesutövare får tåla inteoch tåla går inte attanses ange
generellt får i rättstillämpningen.avgörasutan

Står det väl klart det föreligger allvarligare kränkning ochatt att etten

ersättningsberättigat lidande således har uppkommit återstår bestämmaatt

ersättningens storlek. Hithörande frågor behandlas i specialmotiveringen till

5 kap. 6

2kap.4§

Den ifall 1-3i §§ vållar skada haninnan har fyllt årsom som avses arton
skall skadan iersätta den mån det skäligtär med tillhänsyn hans ålder och
utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och
andra ekonomiska förhållanden övriga omständigheter.samt

Paragrafen har i sak oförändrad förts frånöver nuvarande 2 kap. 2

2kap.5§

ifallDen i I -3 vållar skada§§ under påverkan allvar-som som avses av en
lig psykisk störning eller psykisk störning inte själv-ärav en annan som
förvállad och tillfällig skall skadan i månersätta den det skäligt medär
hänsyn till hans sinnestillstånd, handlingens beskaffenhet, föreliggande an-
svarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden övriga omständig-samt
heter.
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oförändrad.i3 och sak2 kap. § ärnuvarandeparagrafDenna motsvarar

3kap.l§

skalli sin tjänst ersättahar arbetstagareDen som
felvållari tjänstenarbetstagareneller sakskada genomsomperson-

försummelse,eller
vållar brott,förmögenhetsskada arbetstagaren i tjänsten genomsomren

eller
kränkningtillfogararbetstagaren i tjänstenlidande genomannansom

2 kap. 3isom avses
myndighetsut-vidkommunskadeståndsansvar för ellerfrågaI statenom

paragrafer.vad föreskrivs följandeiövning gäller som

lidandeomfattarprincipalansvarettillparagraf har lagtsförevarandeI att

ikränkningtillfogari tjänstenarbetstagaren avsessomgenomannansom
förgällerdetsammasak inte någotinnebär tillägget2 kap. 3 I nytt;

bestämmelsernatillföljd i kap. 3 §hänvisningen 1närvarande till omav

skyldighet ersätta personskada.att

frågan skade-paragrafens erinrarOckså andra stycke, att omomsom
särskiltmyndighetsutövningvid ärkommunenståndsansvar för ellerstaten

reglerad, i sak oförändrat.är

3kap.2§

kommun skallStaten eller ersätta
vållasförmögenhetsskadapersonskada. sakskada eller genomsomren

full-förmyndighetsutövning i verksamhetförsummelse vidfel eller vars
eller ellergörande kommunenstaten svarar,

tillfogasmyndighetsutövninglidande vid sådan genomannansom
2 kap. 3kränkning iavsessom

landstingskom-ocksågälleri första kommunstycketVad sägs omsom
kyrklig samfállighet.kommunalförbund, församling ochmun,

omfattarparagraf har tillägg innebördgjortsdenna ansvaretI attett av

kränkningtillfogaslidande myndighetsutövningvid somannan genomsom
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i 2 kap. 3 Tillägget innebär lika litet motsvarande tillägg i 3avses som

kap. första1 § stycket någon iändring sak.

5kap.6§

Skadestånd med anledning kränkning 2 kap. 3 bestämsi §av som avses
efter vad skäligt med hänsyn varaktighet.till kränkningens ochär artsom
Därvid skall särskilt beaktas kränkningen haft ellerhar förnedrandeom
skändliga inslag, varit ägnad framkalla allvarlig rädsla för liv elleratt
hälsa, riktat sig någon med särskilda svårigheter värja sinmot att per-
sonliga inneburit eller förtroendeför-integritet, missbruk beroende-ettav
hållande eller ägnad uppmärksamhet.varit väcka allmänatt

dylikDen har gjort sig skyldig till ärekränkning brottslig gärningellersom
eller eljest skadeståndsskyldig sådantmed anledning brott kanärsom av
yrkande den kränkte i mål omständigheternagämingen efter åläggasav om

bekosta tryckning ii eller flera tidningar målet.domatt en av

stycketFörsta

Bestämmelsen i första förstycket och riktlinjer bestämmandeär ny anger

ersättning för lidande i 2 kap. 3av som avses

Ersättningens efter objektiv be-storlek skall bestämmas huvudsakligen en

dömning; de främsta skälen härför i allmänna motivering-har redovisats den

avsnitt 7.6. ocksåse l. hindrar inte till intensitetenDetta hänsynatt tasen

iden skadelidandes subjektiva upplevelser kränkningen. Omständigheterav

i det enskilda fallet för särskilt påtagligt ellertalar lidandet varitattsom

kanske lindrigare medföra avvikelse från dennormalt skall således kunnaän

bedömning fråga denskulle ha gjorts. kanDet attt.ex.som varaannars om

skadelidande på grund tidigare påverkats särskilt starktupplevelser ettav av

på den personliga integriteten. varit förutsebart för skade-dettaHarangrepp

vållaren måste lidan-det också kunna vid bedömningen hurbeaktas stortav

det varit.

lång betydelse gällerDet är rad omständigheter detär nären av som av

skadestån-bestämma skadeståndets Någon formel för hurstorlek. enkelatt

det skall med paragrafenberäknas går inte ställa Avsikten är attatt upp.

på-peka på vissa typisktomständigheter i hög grad ägnadeär settattsom
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Naturligt-lidande ersättningens storlek.verka graden och därmed ocksåav

fallet.vis betydelsefulla i enskildakan andra omständigheter detäven vara

förutsättning brottsoffrets lidande och kandock de knyter tillEn är att an

bidra till åskådliggöra inte fallet meddetta. kansägas Detta sägasatt vara

sådana omständigheter ekonomiska förhållanden. Att gär-parternassom

ningsmannen förmåga betala skadestånd ellerhar bättre eller sämre attatt

brottsoffret skadestånd således likahar eller mindre behov skallstörre av

framgårlitet hittills påverka bedömningen i vidare omfattning änsom som

6 kap. 2av

Utgångspunkten vissa typiskt förenade medslags kränkningarär äratt sett

lidande meningenandra. har kommit till uttryck i förstastörre än Detta som

innebär kränkningensskadeståndet skall bestämmas tillmed hänsynatt art

varaktighet.och kränkningens skall innebär ersättningarnaAtt beaktas attart

kan variera Vid sexual-beroende på vilket slags det frågaärövergrepp om.

brott och allvarliga våldsbrott vid andralidandet typisktär större änsett

brott, vilket bör återspeglas i den all-i ersättningsbeloppen. Som nämnts

motiveringen fall imänna avsnitt bör ersättningsnivån höjas i dessa7.7

Ävenförhållande till vad gäller i dag. vid ärekränkningsbrott kan ensom

viss höjning moti-de låga ersättningsbeloppennuvarande ganskaav vara

Vidareverad. kan kränkningens varaktighet medföra förhöjd ersättning,en

vid upprepade sig lång tidsrymd.övergrepp sträckt undert.ex. som

Enligt meningen särskiltandra skall vid ersättningens bestämmande be-

aktas vissa omständigheter typisktinnebär skadelidandeden settattsom

tillfogas lidande omständigheter inte föreligger.större dessaän närett

Föreligger eller flera sådana omständigheter alltså medföra högrebör deten

ersättning i andra fall.än

haftomständighet skall särskilt kränkningen harEn beaktas ärsom om

förnedrande framföreller skändliga inslag. Sådana inslag förekommer allt

vid sexualbrotten vilka i sig, i varierande grad, förenade medän ärom

särskilda skamkänslor hos offret i vanhedrande.och upplevs hög grad De

förnedrande fråneller skändliga inslagen naturligtvis variera i styrkakan
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fall till fall. inslagen särskiltNär påtagliga måsteär finnasdet utrymme att

Övergreppettillerkänna den skadelidande förhöjd ersättning. kan hat.ex.

varit förknippat perversitetermed olika slag, såsom sadism eller lik-av
Ävennande, också det innefattatnär oral- eller analsex. s.kmen grupp-

våldtäkter måste i hög grad förnedrande för brottsoffret, liksomanses om
övergreppövergreppet skett inför påögonen andra. med utdraget förlopp

kan bedöma på liknande gäller intesätt. Det baraatt när övergreppetvara

har varit förenat med långvarigt frihetsberövande också våld-ett utan om en
täktsman förgripit sig på sitt offer flera gånger i följdt.ex. under ochen

och hela tiden med hot eller våld hållit offretnatt i sin makt. Vidsamma

denna liksomövergrepp, det gällertyp när övergrepp varit förenadeav som
med betydande våld eller hot, får kränkningen också regelmässigt anses
ägnad hos den skadelidande framkalla allvarlig föratt rädsla liv eller hälsa,

vilket är omständighet särskilt skall beaktas se nedan.en annan som

Fömedrande eller skändliga inslag kan förekomma vid andraäven typer

brott, inte minst vid våldsbrott. Så falletär våldetnär sigt.ex.av tar

uttryck i eller tortyrliknande behandling, liksomtortyr någonnär stympar

det för den skull frågaär utdragenutan misshandel.att Attannan, om
någon betvingar och denne hans vilja måste ocksåt.ex. tatuerar motannan

i hög grad förnedrande och skändligt. Likaså bör våld och hotanses tarsom
sig iuttryck pennalism eller trakasserier allvarligt slag kunna hänförasav
hit. Detta integäller minst syftetnär med våldet varit eller mindreatt mer
bryta brottsoffrets självförtroende, vilket utmärker många fallner av
kvinnomisshandel inom familjen.

förnedrandeMed och skändliga inslag åsyftas däremot inte i föroch sig

det allmänna obehag och den allmänna förnedring det kan innebära försom
brottsoffer behöva utstå polisutredningett och rättegångatt och dären

kanske lämna sina personliga förhållanden. kränkningDenut denmest som
skadelidande i detta avseende kan för ochutsättas kanske särskiltärsom
påtagligt vid allvarligare sexualbrott, framför allt åtalet i fleranär prövas

instanser, får kompenserat inom för den ersättning utgåranses ramen som
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Skånerättspraxis se överi Hovrättensockså bedömtsSå sakenövrigt. hari

polisutred-3310. Om1991, DB19 decemberdenBlekinge domoch ennr

vanligtomständigheter änsärskilda ärgrundrättegång påning och merav
till dettaemellertid kunnahänsynskadelidande, bör tasför denpressande

rf. 65.jfr bil. 1bestämsersättningennär

ägnadvaritkränkningen hartillvidareskall attSärskild hänsyn tas om
framförrekvisit syftarhälsa.för liv eller Dettarädslaallvarligframkalla

ellerhänsynslöshetbetydandevittnarvåldsbrottpå sådanaallt omsom
regelmässigtföljd däravtillochgärningsmannengrymhet hos somrentav

hänförasHit kanbrottsoffret.lidande förmycketmedförenadeär stortett

särskiltvåldsbrottliksom andradråpmord ochförsök tillfallflestade avav
straffvärde.betydande Dettamedfråga brottsåledesfarligt slag. Det är om

ägnadekanmisshandelalla formeremellertid inteinnebär att ansesav grov
i denframhållitsSomliv eller hälsa.förallvarlig rädslaframkallaatt

påenskilt fall bero omstän-irubriceringenkanmotiveringen ettallmänna

Nå-skadeståndsfrågan.bedömningenvidinte relevantadigheter är avsom
sigomständigheter ådratillfälligamindreellerkan ent.ex. meravgon

ersättningenfall börsådantmisshandel.med Isambandallvarlig skada i en

bedömsbrottetinte påverkas grovt.vanligtvisför lidande att somav
Även sådaniblandomständigheternakansexualbrottvid allvarligare vara

för liv ellerallvarlig rädslaframkallaägnadfårkränkningen attatt anses
påvåld eller sättmedförenad annatvåldtäkt kanhälsa. grovtEn t.ex. vara

haft be-får habrottsoffretomständigheterunder sådanaförövad att anses

HIV-sin hälsa. Attliv ellerför sittallvarligt fruktaanledningfogad enatt

för riskdennedärigenomoch utsätter attnågonvåldtarpositiv annanperson
fruktan. kansådan Detframkallagradi högsmittas får ägnat attvaraanses

måstefall över-dessasjukdomar. Ismittosammafallandragälla även av
fårlidandeförersättningenochkränkande,gradi högreänansesgreppen

därefter.således anpassas
Även fram-många gånger ägnatfårmänniskorov attbrott ansesett som

synnerhet näri allgällerliv och hälsa. Dettarädsla förallvarligkalla
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gämingsmannens avsikt har varit skada brottsoffret till liv eller hälsaatt

också brottsoffret bortförsnär och hålls inspärrad längre tid. Imen en
sådana fall måste ersättningen kunna bestämmas tämligen generöst.

omständighetEn skall särskilt beaktas kränkningenär riktatannan som om

sig någon med särskilda svårigheter värja sin personliga integritet.mot att

Bestämmelsen sikte på sådana fall då gärningsmannen utnyttjar brotts-tar

offrets oförmåga motstånd och denna oförmåga integöra sinhar grundatt

i det råder särskilt förhållande mellan gärningsman och brottsoffer.att ett

det fallet, såsom förälderI förgriper signär på sitt barn, torde detsenare en

fråga gärningsmannen missbrukar det beroende- eller för-attmer vara om

troendeförhållande råder, vilket ytterligare omständighetärsom en som

skall särskilt beaktas se nedan.

kränkningen riktat sigAtt någon med särskilda svårigheter värjamot att

sin personliga integritet ofta utmärkande förär sexualbrott och våldsbrott

brottsoffretnär litetär barn, åldring eller sådantmedett en en person
fysiskt psykiskteller handikapp han eller hon eller mindre hjälp-äratt mer

lös.

Särskilda hänsyn skall emellertid kunna i fall då brottsoffretsäventas

svårighet värja sig endast tillfällig. Vederbörandeär kan ha varitatt t.ex.

medvetslös tilleller följd berusning eller narkotikaintag haft sänkt med-av

vetenhet påoch grund därav saknat möjligheter motstånd. gäl-göra Detatt

iler all synnerhet det varit gärningsmannen drogat sitt offer ochom som

denne således inte varit införstådd med vad han eller sighon för.utsatt

Vidare skall särskilt beaktas kränkningen inneburit missbruk ettom av

beroende- eller förtroendeförhållande. rekvisit i första sikteDetta handtar

på s.k. incest, dvs. allvarligare sexualbrott barn inom familjen 6 kap.mot

4 avsnitt§ BrB, 5.3.5. förälder förgriper sig på sittAtt barn ochse en

därigenom utnyttjar det beroende- förtroendeförhållandeoch råder mel-som

lan dem måste typiskt förenat med betydligt lidande förstörresett anses

barnet gärningsmannen främmandeän gällerär Detsammaom en person.
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också i depå sitt barnbarnförgriper sigfarförälderellernär menmor-en
förgriper sig på elev.lärareflesta fall när enen

undantagsfall,iinte, änbedömningen börskadeståndsrättsliga annatDen

förbindelsen.till den sexuellasamtycktunderårige hardenpåverkas omav
18-befunnit sigunderårige näradenundantagsfall kansådantEtt attvara

gradenochtill sexuella umgängetinitiativ detsjälv tagit attochårsgränsen

påtaglig.framstår likaintedärförlidande somav
Även brottsoffergärningsman ochomständighetenfall deni andra kan att

varandraförtroendeförhållande till ägnat atti beroende- ellerstår varaett

exempelvisgällerlidande.graden Detmån påverkabetydandei om enav
sigförgriperställning ochberoendearbetstagaresutnyttjararbetsgivare en

repressalier inteförrädslaeller honförvissningen hanipå denne att avom
liksom i andrasituationer,dennasig Imotsätta övergreppet.törs typ av

typiskt änlidandet störrebör såledesslag,situationer liknande settansesav
li-inteinnebärförekommer.inslag inte Dettamotsvarande atti fall när

vid incestbrott.påtagligtlikaskull kanför dendandet somanses
all-väckaägnadkränkningen varitsärskilt beaktasSlutligen skall attom

ärekränknings-påi första handrekvisit syftaruppmärksamhet. Dettamän

ersättningsfrågan skallförtal.på Hurdå i synnerhet brottetochbrotten

motiveringenden allmännaingående ibehandlatsi fall harbedömas dessa

Även misshand-någon harsituationeravsnitt 7.6.4. andra t.ex. attavses,

rf.jfr bil. 1 14.i åsynlats andras

till desskränkningen upphördetid från detgå lång attIbland kan det att

bestämmadet gällerdomstol. Närskadeståndfrågan prövas attavom
intetidenutgångspunkteni sådana fall börskadeståndets storlek attvara

allmännaföljer demån vadi vidarebetydelse änskall tillmätas som av
Även anhängiggörssåledesskadeståndstalanpreskriptionsreglema. om en

preskriptioninnanupphördekränkningenår efterförst flera det att men

i tidentillbakalångtkränkningen liggeromständigheteninträtt, bör den att

direktihade väcktsskadestånd talani sig leda till lägre äninte an-om
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sådanaslutning till kränkningen. sak det i fall kan svårtEn är attannan vara

omfattning.styrka skadansatt

Andra stycket

Till följd första stycket kommer den nuvarande bestämmelsen idetav nya

paragrafen bilda delvisandra stycke. vad gälldeDetatt ett motsvarar som

enligt före 1975 års ändringar skadeståndslagen.5 kap. 1 § av

Övergångsbestämmelser

lag träder kraft den I juli 1993.Denna i
bestämmelserna tillämpas på skadefall beträffande vilka skadeståndDe nya

för lidande 1 kap. 3 dess äldre lydelse har slutligti § i intesom avses
bestämts före ikraftträdandet.

hänsyn till den tid kan förflyta innan våra förslagMed har lettväntassom

till proposition antagits riksdagen kan reglerna träda ideen som av nya

kraft tidigast l juli 1993.den

föreslagna bestämmelserna innehåller inga egentliga sakligaDe nyheter.

syfte bestämmelserna emellertid bidra höjningEtt med tillär att en av

ersättningsnivån vid sexualbrott och andra våldsbrott, liksom vidgrövre

ärekränkningsbrott.

Enligt principerallmänna tillämpas skadeståndsråttsliga regler endastnya

på skadefall inträffar efter ikraftträdandet bl.a. 19725 593,sesom prop. s.

197512 143 179, 197576 198586och 15 101 ochprop. s. prop. s. prop.

83 34. dock höjningDet är angeläget den ersättningsnivånatts. av som

åsyftas med tillde reglerna kan komma stånd beträffande sådanaävennya

äldre skadefall regleras slutligt först efter ikraftträdandet. särskildEnsom

övergångsbestämmelse innhåll därfördetta har ställtsav upp.
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till ändring i brottsskadela-8.2 Förslaget lag om

1978413gen

2§

Brottsskadeersättning utgår för personskada. Som personskada ersätts även
sigliknande föremål den skadade bar påskada på kläder, glasögon och som

vid skadetillfállet.
frihetIfall då någon kränkt brott denneshar motannan genom person,

lidande kränkningen harfrid utgår brottsskadeersättning för deteller som
medfört.

formulerats så det medParagrafens andra stycke har överensstämmerattom

skadeståndslagen.2 kap. 3 §den lydelsennya av

Ändringen ersättning förinnebär bestämmelserna i brottsskadelagenatt om

brottsskadeersättning för lidandeinte tillämpas påpersonskada längre skall

sådan ersättningi andra stycket. Beträffande bestämmandesom avses av

särskild regelgäller i och 11 Någonstället särskilda bestämmelser 7 §§.

skadelidan-ersättning för lidande vid medvållande från denjämkningom av

9 Lika litet det gällersida dock inte ställts i närdes har somupp

för tillämpningför kränkning finns detskadestånd brott utrymme engenom

sådan kränkningmedvållanderegel vid brottsskadeersättning förnågon enav

förts in i8.1. Någon bestämmelse har inte helleringressen till avsnittse
i andra stycket10 avräkning självriskbelopp vid lidande§ avsessomom av

finnasalltidförevarande paragraf. Vid slag torde detskada dettaav en av

lOi §avräkning självriskbeloppsådana särskilda skäl mot angesav somen

meningen.andra stycket andra

fridbrottuppräkningen ersättningsgrundande brott nämnsI mot annansav

Någon saklig skillnadinnefattar brott.i stället för, ofredandesom nu, som

tillgrundabestämmelsen kan rättinte dock denavsedd. Klart ärär att nya

i förvarintrångoch telehemlighet,ersättning vid brotten brytande postav

tidigare bestäm-också enligt denolovlig avlyssning. Så torde ha gälltoch
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19878892i förarbetenauttalats semelsen, även motsatsen s.prop.om

regelmässigtavsnitt 5.3.2 innefatta dessa brott13 inämnts ettsom

ofredande.

5§

enligtanledning bestäms 5 kap.Brottsskadeersättning med personskadaav
dock1972207. Livränta utgår endastskadeståndslagen när1-5 §§ er-

vårdframtidaväsentlig betydelse för den skadelidandessättningen är av
ändring1973213Livränta värdesäkras enligt lagenförsörjning.eller om

skadeståndslivräntor.av
2 andramed kränkning i §Brottsskadeersättning anledning avsessomav

skadeståndslagen 1972207.enligt kap. 6stycket bestäms 5 §
enligtanledning 5 kap. 7 §Brottsskadeersättning med sakskada bestämsav

1972207.skadeståndslagen

6 skadestånds-införts hänvisning till kap. §stycke har 5andraI ett nytt en

till-paragrafen skallinnebär bestämmelserna i denHänvisningenlagen. att

anledningbestämmande brottsskadeersättning medockså vidlämpas avav

i 2kränkning avsessom

7§

anledning personskadabrottsskadeersättning medVid bestämmande avav
skadelidande harersättning denförutom skadestånd,avräknas, annan som

stödinte redan medtill på grund skadan och har avräknatsrätt avav som
mån1972207. Avräkning dock i den3 skadeståndslagen sker5 kap. §

skadelidandes sida.denersättningen sparandemotsvarar ett
kränkningbrottsskadeersättning med anledningVid bestämmande avav

eller anledning sakskada eller2 andra stycket medi § renavsom avses
ersättning denförutom skadestånd,förmögenhetsskada avräknas, somannan

till på grund skadan.skadelidande har rätt av

ini 2 stycket förtskränkning § andraandra stycket harI som ensom avses

Någonförmögenhetsskada.särskild vid sidan sakskada ochskadetyp renav

saklig ändring innebär detta inte.
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ll§

Brottsskadeersättning med anledning personskada fastställs i formav som
engångsbelopp utgår högst tjugo gångermed det basbelopp enligt lagenav

1962381 allmän försäkring gäller då ersättningen bestäms. Er-om som
sättning fastställs form utgår föri livränta varje år med högst tresom av
gånger det basbelopp gäller då ersättningen bestäms.som

Brottsskadeersättning med anledning kränkning andra2i §av som avses
stycket eller anledning förmögenhetsskadamed sakskada och utgårav ren
med högst tio gånger basbelopp då ersättningendet gäller bestäms.som

Om den sammanlagda brottsskadeersättningen efter avräkning själv-av
riskbelopp enligt 10 första understiger§ stycket tio kronor, utbetalas ingen
ersättning.

tak förDet gäller brottsskadeersättning med anledning personskada,som av

tjugo basbelopp, för närvarande också brottsskadeersättning medavser an-

ledning kränkning i 2 stycket. sistnämnda§ andra Genom attav som avses

ersättning förs till andra stycket kommer särskilt tak, tioöver ettnu

basbelopp, gälla för den ersättningen vid sidan taket för personskade-att av

ersättningen. sammanlagda blir därmed högre tidigare.Det taket än

Övergångsbestämmelser

lag träder kraflDenna den 1 juli 1993.i
bestämmelserna tillämpas på skadefall beträffande vilka brottsska-De nya

deersättning för lidande 2 andra stycket dess äldre lydelsei § isom avses
har slutligtinte bestämts före ikraftträdandet.

Liksom idet gäller de reglerna skadeståndslagen skall de be-när nya nya

istämmelserna brottsskadelagen tillämpas på skadefall inte haräven som

slutligt avgjorts före ikraftträdandet, inträffatde har dessförinnan.även om

innebärDet Brottsskadenämnden, sedan de bestämmelserna har trättatt nya

i kraft, få brottsskadeersättningkan anledning lämna högre detänatt

skadestånd före tidpunkt till skade-domstol denna kan ha dömt denutsom

lidande tillämpningmed äldre regler.av

övergångsbestämmelsensAv ordalydelse framgår Brottsskadenämndenatt

inte med anledning de reglerna måste fall nämnden haromprövaav nya som
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avgjort slutligt före ikraftträdandet med tillämpning äldre regler jfr JuUav
19878837 5 och Conradi, 1989, 28.s. s.
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RESERVATION

ledamoten Allan EkströmAv

Ersättning för lidande enligt 13 skadeståndslagen förutsätter enligt

gällande till skillnadrätt från skadestånd enligt 51 skadan vållatsatt- -
brott riktat bl.a. den personliga friheten eller i enlighetäranmotgenom

med vad framgår 4 och 5 kap. brottsbalken.som av

Kommitténs majoritet önskar bibehålla gällande ordning oförändrad.

Som framgår betänkandet avsnitt 5-7 det enskildeär skydd denav som

åtnjuter till förmån för sin och sitt privatliv right of privacyperson

väsentligt bättre i samtliga de västerländska demokratier vilkas rättsord-

ningar kommittén särskilt undersökt vad falletän i Sverige. migär Försom

detär angeläget den enskildes rättstrygghet bringas åtminstone påytterst att

nivå sålunda gäller hos våra broderfolk. onekligenkännsDetsamma som

otillfredsställande den enskilde i Sverige värnlös otillbörligaäratt gentemot

och stötande förfaranden riktade hans integritet i omfattningstörre änmot

vad gäller hos våra grannländer.som

påpekadeDen kopplingen till de nuvarande stadgandena i 4 och 5 kap.

brottsbalken har den inneboende tröghet följd däravär mot-genom som en
verkat dynamiskt till förmån för den enskilde.synsätt Vad sakenett mera

självai verket gäller vilket framgåttär betänkandet indi-värnaattav- -
viden otillbörligt intrång hansi personliga sfär framförsker alltmot som

med utnyttjande den moderna tekniken någon form avlyssning,av genom av

övervakning, fotografering eller ljudupptagning.

Varje gång frågan förbättrat rättsskydd för den enskilde i vadsom om an-

går privatlivets fred hittills bragts på tal har däremot invändningarrests som
tagit främst yttrandefriheten till utgångspunkt; invändningar för tankensom
till de obotfärdigas förhinder.

Jag beklagar kommitténs majoritet icke velat tillfället i aktatt ta att

framlägga förslag till Ökat personlighetsskydd. brist utredningsådanI
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jag harslutligt förslag;någotinte framläggaför min deljag självfalletkan

vårahosförekommerlagtekniska modelleremellertid särskilt beaktat de som

skadeståndjag,omständigheter förordarUnder nuvarandegrannländer. att

underhandlingarförutgå förutomkränkning skall kunnaför rymssom-
rättsmedvetandet ärenligt det allmännaför beteendenbrottsbalken som-

förlagenmenige bästa denär atthänsynslös Den ypperstaart. mansav -
13.domarregelPetrisinledningen till Olausåterge nr

förskadeståndtillberättigafall kunnalösning skulleMed denna ett

slagnämligen sådanti riksdagen,särskilt uppmärksammatslidande avsom
falletbeteendesol-och-vår.för Detkallasbedrägeri brukar somsom

och kallhamratjust så hänsynslöstförblivit symbolRaskenstam är som

vidliknaskanhänsynslös art.rekvisitet Detunderförkrävs att rymmas
skadestånd däremotordning tordenuvarandevåldtäkt. Medsjälsligslagsett

utgå.icke kunna

innebärai kommermedlemskap EGframhållas ettförtjänar attDet attatt

EG-rättenintegritet därigenomenskildesför denvisst mått ökat skydd attav
grund-respekterarenligt svenskfallet rätttill från vadskillnad ärsom

årsi 1950rättighetersådana dessafri- rättigheter,läggande och garanteras

framgår medlemsstaternasEuropakonvention i och sådana deämnet ge-av

i Euro-Treatytraditioner Fkonstitutionella se art. onnumeramensamma

Maastrichtfördraget.Union,pean
Stigprofessornnågra raderAvslutningsvis vill jag citera m.m.ur

Jurist-Nordiskamassmedia vidintegritetsskydd ianförandeStrömholms om

f1978 21år 1978 NJMmötet s.

klokt ochbådeför detdet ärsina heliga kor,Varje samhälle har mestasom
helig ko.sådantryckfrihetsrätten ärsvenskadygdigt respektera. Denatt en

dessahäcklaenskildövermodigtbåde ochoftast kortsynt attärDet av en
dyrtgammal, ärSverige mycketiyttrandefriheten, ärkultföremål; ensom

skallåtskilligt för dentålaanledningfinnsfrihet, och det atttillkämpad att
möjlig-massmediasi syfte reduceraförändringari helgd.bevaras Att att

och kanskesvåra lidandentillfoga människorostraffati huvudsakheter att
orubbadförenas medlåter sigvälexistens mycketderasödeläggarentav

sigbedömning,principer kanskeyttrandefrihetens är terförrespekt somen
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alltför subtil för den heliga kons inteöverstepräster skall vädra kätteriatt
och onda anslag. Kulten heliga djur svår förenaär med nyanserad kri-attav
tik. blirDet för ellergärna mot.

II. En prostituerad kvinna ställer i princip sin kropp och sin sexuella

funktion till förfogande för betalning. Hon sig därigenomutsättermotenvar

och iäven övrigt medvetet för olika slag risker kan så all-av som vara nog
varliga för hennes integritet. Det obestridligen såär hon själv måste inseatt

förekomsten dessa risker detta avhåller frånhenne sittutan att utövaattav

näringsfång. Helt allmänt brukar i den juridiska doktrinen i sådant fallman

tala medvetet risktagande eller accept risken; Hellner, Skade-om om av
ståndsrätt 87.s.

Frågan huruvidaär våldshandling eller övergreppannatnu, moten en pro-
stituerad kvinna typiskt innebär slag personlig kränkning försett samma av
henne fallet hos vanligaär kvinnor. alltså icke frågaDet är skade-som om
stånd för personskada och vad innefattas häri; för sådan skada utgårsom
full ersättning för alla. Kommittén har slutligt för ståndpunktendenstannat

avsnitt 7.6.2 kränkningsgraden i princip densamma föratt är alla kvinnor

och följaktligen det förhållandet, brottsoffretatt varit prostituerad, iatt

sig får påverka bedömningen. Omvänt skall således förekomnadet övergrep-

inte allvarligare, nesligarepet och skändligare, det i begåsställetanses om
helt oförmedlat främmande helt okänd kvinna.gentemotav en man en

förtjänarDet nämnas kommittén i andra sammanhangatt uttryckligenatt

fäst vikt vid sådana omständigheter huruvida brottsoffret efter bästasom
förmåga sinvärnat personliga integritet eller den förom utsattsom som
våldet haft yrke polis innefattar beredskapett störret.ex. änsom en- -
människor i allmänhet för utstå hot olika slag visst måttävenatt av men av
våld avsnitt 7.6.1 8.1.och

delar inteJag kommitténs ståndpunkt i fråga prostituerade; enligt minom
mening dennaär bedömning uttryck för det allmänna rättsmedvetandet.

stället instämmerI jag helt i vad kommitténs byrådirektörenexperteren av

Marie Svendenius vid Brottsskadenämnden framfört i särskilt yttrande.
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SÄRSKILDA YTTRANDEN

l ordförandenAv Edvard Nilsson

avsnittI 7.4 har kommittén berört frågan vilket beviskrav gäller närsom en
talan skadestånd grundas på brottslig handling. kommitténsJag delarom en

uppfattning beviskravetäven i falldetta skulleatt, strängare än närom vara
skadeståndsanspråket grundas på brott, frågan inte sådanän har prak-annat

tisk betydelse det med hänsyn härtill finns anledning upphäva anknyt-att att

ningen till brott det gällernär ersättning i l kap. 3 skadestånds-§som avses

lagen. Enligt min mening torde emellertid sådan skillnad i beviskraveten
inte föreligga. ståndpunktDenna kan behöva utvecklas något.

I brottmål gäller beviskravsträngare det tillämpasän i tvistemål.ett som
Orsaken till detta fällandeär dom i brottmål förenad med straff-äratt en en
rättslig påföljd; rättssäkerhetsskäl måste beviskravet då särskiltställasav

högt. målI skadestånd på grund brott har frågan huruvida detta brottom av

föreligger emellertid endast prejudiciell betydelse. iTrots denatt ettsom
sådant fall åläggs skadeståndsansvar därmed utpekas brottsling tordesom en
det i princip inte gälla beviskravsträngare här i skadestånds-andraänett

mål. De skilda beviskrav gäller inom civilrätten inomoch straffrättensom

måste med andra ord beaktas i de fall den civilrättsligaäven grunden förnär

skadeståndsanspråk sammanfaller straffrättsligamed den förett grunden ett

åtal.

Vad gäller emellertid målsäganden enligt 22 rättegångsbalkenkap. 1 §om

för sin skadeståndstalan i samband med åtal för brottet domstolen dåKan

meddela frikännande dom i brottmålet därför åtalet inte kanatten anses

styrkt samtidigt tillerkänna målsäganden skadestånd därför det lägreattmen

beviskravet för dennes påstående brott uppfyllt skade-Eller ärom anses
ståndsfrågan i detta fall beroende utgången i brottmålet, så att ettav

ogillande åtalet på grund bristande bevisning automatiskt medför ettav av

ogillande skadeståndskravetäven så fall skulle det gällaI strängareettav
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iskadeståndstalanför sinmålsäganden, han eller honbeviskrav för sam-om
skadestånd på grundtalanmålsägandensband med åtal för brottet än omom

särskilt tvistemål.brott förs idetta ettav
kunnarättegångsbalken skullemeningeni29 6 tredjeBestämmelsen kap. §

nämligeninnebär rättenssig på viset.på det förhåller det Dentyda attatt

målsägandensvid prövningenblir bindandeavgörande i ansvarsfrågan av

fåromröstningsregelvisserligen endastanspråk. Bestämmelsen utgör somen

tillämpadå skalli skuldfrågan;oenigbetydelse domstolenbara när är man

skadeståndsanspråket. Be-beträffandei brottmålomröstningsreglema även

ansvarsfrågan hariutgångenvilken betydelsestämmelsen ingetsäger om

egendom-skulle dockdå enig.för prövningen fall domstolen Detär varaav

för denna pröv-få olika betydelseligt utgången i ansvarsfrågan skulleom

ansvarsfrågan.enig inte idomstolen ellerning beroende ärom
ansvarsfråganimån utgångenemellertid endast i denBestämmelsen gäller

skadeståndsanspråk NJAseför prövningen målsägandenshar betydelse av
rättsfalleti NJAjustitierådet särskilda yttrande1943 390; jfr Karlgrenss.

mening i rättsfallet NJAConradis skiljaktiga1962 469 och justitierådets.

brottmålet, kandom ifinns majoritet för fällande1966 70. Om det ens.
skadeståndsfrågan.bedömningentill fördenna utgång ofta läggas grund av

beträffandeansvarsfrågan ochbeviskrav ijust eftersom gäller olikadetMen

i skade-utgångeninte frikännande domskadeståndsanspråket kan avgöraen

Rättegångsbalken83 Fitger,ståndsdelen jfr i 1967 ochSvJTBoman s.
ocksådärvisserligen talas bevisbörda2927, där detsuppl. menoms.

falltillämpas i dettaalltså intebeviskrav torde åsyftas. Bestämmelsen kan

in-rättegångsbalkenlagstiftaren, eftersominte förutsågs närsom manav

ii brottmål ochbeviskravutgått från gälldefördes torde ha detatt samma

tvistemål.

bevis-rimligt, skulle gällainte heller det strängareDet ettvore om --
förs ibrottskadestånd på grundmålsägandens talankrav när sam-avom

dåfallbeviskrav ilindrigareåtal för ochband med brottet ett annat --
22 5 §brottmålet enligt kap.avskilts ieventuellt efter hadennes talan att
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Änrättegångsbalken förs i särskilt tvistemål. orimligareett skulle det vara
beviskravet för målsäganden blir olika hannär eller ihonom allmänett av

åklagare instämt brottmål för skadeståndstalan i första instans och måls-när

äganden för denna talan i högre efterrätt ha klagat dit jfr Fitgeratt ensam
2928. Den nämnda omröstningsregeln kan intea.a. gärna inne-s. ges en

börd får sådana konsekvenser.som

Det finns visserligen flera påexempel domstolarna, åklagarennär inteatt

har lyckats styrka sin talan, enbart med hänvisning till utgången i brottmålet

har ogillat skadeståndstalan förts i samband med åtalet seen NJAsom t.ex.
1985 747. Det kan dock åklagaren i dessa fallantas inteatt har lyckatss.

uppfylla det beviskrav gäller för civil talan. Och i rättspraxis harens som en
skillnaden i beviskrav i åtminstone fall lett till olika utgång i brottmåletett

och det i samband därmed kumulerade skadeståndsanspråket se 1962NJA

469, i synnerhet justitierådet Karlgrens särskilda yttrande.s.

2 Av Marie Svendeniusexperten

Ersättningen enligt l kap. 3 § skadeståndslagen skall kompensationutgöra

för det lidande kränkning har medfört för den enskilde. Försom en att ett
brott skall upphov till sådant lidande krävsett brottsoffretanses harge att

för allvarligare kränkningutsatts sitt människovärde. Ersättningen haren av
på sätt än ersättningenett enligt 5annat kap. 1 § skadeståndslagen inslag av
upprättelse för den kränkande nesligaoch behandling övergreppet harsom
utgjort.

mittI arbete på Brottsskadenämnden har kvinnor ofta berättat för mig om
de starka känslor skam och förnedring de upplevt efter våldtäkt.av som en
De har känt sig kränkta och rädda fyllda förtvivlan och för-orena, samt av
nedran. Det har tagit lång tid för dem återfå självrespekt och självkänsla.att

Uppenbart har deras personliga integritet blivit mycket djupt kränkt.

När det gäller prostituerade kvinnor situationenär oftast annorlunda. De

är vid ha samlag med olikaatt män och befinna sig i situationervana att



SOU 199284294

ochfrämmandemycketskulle kännaskvinnorprostitueradeickeförsom
månintegritet ipersonligasininteförnedrande. värnarDe somsammaom

jagkvinnorprostitueradehar devåldtäktEfterallmänhet.ikvinnor somen
harefter Desig övergreppet.prostituerafortsattkontakt med snarthaft att

deharförnedring.och Däremotskamkänslorför starkauttryckinte gett av

betalning.lågförutebliven ellerkränktavarit överibland

offretskränkninginnebäralltidvåldtäktuppfattning ärMin avatt enen
kvinnaprostitueradförsådant övergreppintegritetpersonliga att ett enmen

förmänniskovärdetkränkningallvarligsåinnebärvanligtvis inte somaven
föravgörandelidande ärprostitueradesallmänhet. Dekvinnor i som-

enligtErsättningeninte likaordmed andrastorlek är stort.ersättningens -
tillfall bestämmasoftast i dessadärförbörskadeståndslagen3 §1 kap.

normalfallet.i s.k.detbelopplägre än
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l INLEDNING

kommitténsI uppdrag ingåtthar vilka principeröverväga till-skallatt som
lämpas när ersättning för lidande enligt 1 kap. 3 skadeståndslagen§ bestäms

liksom ställning till och i så fall i vilken utsträckningatt ta ersättnings-om

nivån bör höjas. våra ställningstagandenFör i dessa frågor har det givetvis

varit nödvändigt få uppfattning dagens närpraxis, inteatt bara deten om
gäller storleken på ersättningen huräven domstolarna närutan resonerar
ersättningen bestäms. denFör skull har vi tagit del antal domstolsav-ettav
göranden från i första hand Svea hovrätt, Göta hovrätt och Hovrätten över

Skåne och Blekinge, vilka tillsammans intressantamed avgöranden NJAur
och iRH fall också RFS redovisas i denna bilaga.ett Avgörandena redo-

visas inom varje kategori brott i kronologisk ordning allteftersom målen

slutligt har avgjorts. denI mån frågan ersättning för lidande inte varitom
föremål för överrättens prövning referatet sikte endast på underrätts-tar

domen.

rättsfallDe har refererats i NJA, RH eller RFS har i denna bilagasom
följande referatnummer

Rättsfall rf. Rättsfall rf.
1977NJA 43 96 198952RH 24s.

NJA 1979 657 90 1989116RH 43s.
1986 319NJA 74 RH 1989144 41s.
1987NJA 285 34 1989145I RH 42s.
1989NJA 374 39 1989156RH 44s.
1990NJA 186 91 199070RH 4s.
1991NJA 83 53 199135RH 49s.

NJA 1991 155 37 199192RH 73s.
NJA 1991 228 77 1991102RH 13s.
NJA 1991 766 2 RFS 19903A 19s.
Högsta domstolens dom 1992-04-15, 218DT 15
Högsta domstolens dom 1992-07-02, 337DB 62
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VÅLDSBROTT2

dråptillförsöktill mord och2.1 Försök

221991-02-25,hovrätt, dom DBSvea

däribland B,fyra ungdomar,i antastadblev mittAEn natten somavman
då framkände sig trängdplånboken.fram Auppmanade taA togatt som

skottbyxlinningen och avlossadeinnanförhadehan motgevär ettett som
för för-åtaladesi bröstkorgen. Aträffades skottetflyende B. Denne aven

och35 000 kr för svedaskadestånd med bl.a.till dråp, varvid yrkadesök B

skadestånds-enligt kap. 3 §psykiskt lidande l35 000 kr avseendevärk och

efter händ-hankränkningentingsrätten i frågavidlagen. B attomuppgav
tidenkompisar helalärare ochsig själv, hansfått svårtelsen attatt vara

iorolig och rastlös umgängetsighan kändefrågor till honom,ställde att

tillerkändebiföll åtalet och1990-12-19Huddinge tingsrätt dommed andra.

000 krvärk, dels 15000 för sveda ochskäliga 5 krskadestånd med delsB

tings-framhölldelenskadeståndslagen.enligt 3 § Iför lidande 1 kap. senare

mycketfått utståintegritetskränkningallvarligpå grundrätten Batt av en
beskjutenblivitplats ochvistats på allmänoch hanpsykiskt lidande attstort

bifall till sin talan. Hov-i fulltyrkade hovrättenlivsfarligtmed Bvapen.
kränkning tillförför sveda och värkskadeståndetbestämde etträtten samt

följandeanförde därvid bl.a.000 ochbelopp SO krsamlat om

skadeståndsla-enligt 1 §värk 5 kap.ersättning för sveda ochyrkatB har
kränkningformpsykiskt lidande iersättning förmed 35 OOOkr och avgen

kränkning harB35 000 kr.3 lag med Den ut-enligt 1 kap. § somsamma
händel-allvarlig. närersättning för Hanfå ärför och han börsatts varsom

bl.a.kränkningen börErsättningen förår.endast 15ägde avserumsen
skadehandlingenbehandlingoch nesligaför kränkandeupprättelse den som
därefter harhändelsenpå grundhan ut-utgjort och det obehaghar avsom
Även dag-m.fl. denfrån kuratorförfrågningar kamrater,för i formsatts av

inombeaktaslidande börkvarstående utgörliga åsynen det ärret ett somav
femtonårig pojkekränkningen. endastför Attför ersättningen enramen
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drabbas allvarlig skottskada på allmän plats i sambandav med vil-en en -
ket han upplever dödsångest bör vad gäller nivån på ersättningsbeloppet-
kunna jämföras med sådana fall där ungdomar i ålder förutsättssamma
sexualbrott sådant slag brottsskadenämnden enligt sinatt nuvarandeav
praxis finner ersättning böra utgå med 30 000 40 000 kr. Det emellertidär-
svårt dra gränsen mellan vadatt bör kränkning och vadsom anses som som
bör ersättningsgillt psykiskt lidande enligt bestämmelsernaanses som om er-
sättning för sveda och värk. Hovrätten finner det därför riktigast attvara
inte särskilt vilka belopp bör utgöra ersättning för sveda ochange värksom
enligt 5 kap. l § respektive ersättning för kränkning enligt l kap. 3 §.

Högsta domstolen, dom 1991-12-19, NJA 1991 766s.
En hadeY, under drygt års tid haft förhållandeman, ett med kvinna,ett en
L, han blivit mycket fast vid. När förhållandet på initiativsom Ls sluttog
började påY olika förföljasätt henne. Efter tid blev bekantL meden en

och inledde förhållande med denne.annan ett Sedanman, detta kommit

till Yzs kännedom sammanträffade dessa med varandra kväll öppenen
gickY då med knivgata. till först tilldeladesmotangrepp som upprepa-

de knivhugg och övriga kroppen,mot och därefter springan-magen som
Ävende försökt fly från platsen. L tillfogades flertal knivhugg,ett som

träffade bl.a. hals och axlar. Såväl F åsamkadesL livshotande skador.som
åtaladesY för försök till mord, varvid F och L yrkade skadestånd med bl.a.

100 000 kr vardera avseende sveda och värk lidande och kränkning.samt

vitsordadeY 10 000 kr för sveda och värk 10 000 kr för lidandesamt och

kränkning. Bollnäs tingsrätt dom 1991-08-02 biföll åtalet och rubricerade

gärningarna försök till dråp. De skadelidande tillerkändes ersättning,som

F med bl.a. 20 000 förkr sveda och värk l0 000 kr för lidande enligtsamt

l kap. 3 § skadeståndslagen och med 20 000L förkr sveda och värk samt
00015 kr för lidande. Hovrätten för Nedre Norrland dom 1991-10-14

ändrade tingsrättens dom bl.a. på så sätt gärningama bedömdes för-att som
sök till mord fann i fråga skadeståndet inte skäl till bedöm-men om annan
ning än den tingsrätten gjort.

Sedan F och L beviljats prövningstillstånd bl.a. i frågan skadestånd förom
sveda och värk lidande ändrade Högstasamt domstolen hovrättens dom i
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000100 kr,varderaskadestånd meddem tillberättigadeochavseendedetta

för lidande. Högsta000 kr70värkochför sveda30 000 kr samtdärav

därviduttaladedomstolen

be-tillämpasskadeståndslagen3 §Enligt 1 kap.lidande.förErsättning
frågaipersonskada ävenskyldighet ersättai lagen omstämmelsema attom

brott.innebärofredandebltillfogarnågonlidande somgenom aannansom
mordförsök.brottskategorin hörTill den

denlidande gottgörapersonligt ärförersättning attregelnSyftet med om
regeln. Ersätt-medbrottföljer med deintegritetskränkning avsessomsom

kanobehagoch detkompensation för denocksåningen kan utgöra somoro
integriteten. Däremotpersonligadenbrottsligtbli följden ett angreppav

skallskadeståndslagen3 §enligt kap.lersättningenintedetär avsett att
akutled iutgöra ettlidande kan sägaspsykiskt ettför sådantlämnas som

li-Sådantpersonskada.hänförligt tilldärmed ärsjukdomstillstånd och som
idärombestämmelsenenligtvärkochsåsom svedanämligendande ersätts

186.1990jfr NJAskadeståndslagen15 kap. § s.
uttalandenvissafinnsskadeståndslagen3 §till l kap.förarbetena omI

närförutsätts ägabedömningskönsmässigaför denriktlinjerna rumsom
sedärmed bestämsskadeståndsbeloppetochuppskattaslidandetgraden av

personligakränktesdeninnebärUttalandena19725 572. att upp-s.prop.
skall läggahandförstaiskall beaktasvisserligenlevelse att manmen

bedömningen.grund förtillvärderingarsocialaochetiskaförhärskande
alltframförtsdetikraftträdande harskadeståndslagensåren efterUnder en

tillämpningrestriktivalltförvadkritikstarkare avansettsmot vara ensom
lidandepersonligtdåsärskiltideell skada,ersättning förreglerlagens om

ll,19878841986873 15 LU197512 111, LU s.se s.s.prop.
harintryck häravff. Under14l98990LU25ff ochl98889LU4 21 s.s.

SvJTför lidande seersättningsnivånhöjtsuccessivtbrottsskadenämnden
Ävenff.3391991Advokaten38619901988 64 ff, SvJT samt s.s.s.

för ersätt-beläggdomstolen kan attavgöranden Högstavissa somsesav
höjaskommit seår tunderideell skada attsådanningsnivån för exsenare

83.1991319 och1986NJA s.s.
skadeståndslagensalltsedanutveckling skettdeni linje medliggerDet som
ersättning förskadeståndslagen3i kap. §regeln l per-tillkomst omatt ge

tillåtsersättningenmeningeni denspelrum attlidandesonligt störreett
tillbidramån kan etti någon attåtminstonetill belopp,uppgå gesom

sådantdrabbats Ettharhanlidandeför detupprättelsebrottsoffer av.som
med högtbrottfrågadetbefogat ärsärskilt närframstårsynsätt omsom
grymhetellerhänsynslöshetbetydande rentavvittnarstraffvärde, omsom

mycketmedförtmåste haföljd därav etttillochgärningsmannenhos som
brottsoffret.förlidandestort

för mord-dedödsångest närstark utsattesupplevtmåste haBåde och FL
allvar-detillhörfråga mestdet här ärbrottförsöken. Den omtyp somav
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liga överhuvudtaget kan tänkas på medmänniskas liv.som angrepp en-
Brott det slaget innefattar synnerligen allvarlig kränkning denav en av
angripnes människovärde och måste även medföra personligtett stort
lidande för den för brottet i formutsätts stark ångest och betydandesom av
obehag; i särskild grad detta gälla L och F. Med utgångspunkt i desynes
i vårt samhälle allmänt rådande etiska och sociala värderingar det sigter
därför naturligt i detta fall döma förhållandevis högtatt skadestånd förut ett
personligt lidande. domstolenHögsta bestämmer ersättningen till 70 000 kr
för och ochL F.var en av

förErsättning sveda och värk. Skadestånd till den har tillfogatssom per-
sonskada omfattar ersättning för bl sveda och värk 5 kap. l § skade-a
ståndslagen. Härmed i huvudsak fysiskt och psykiskt lidande underavses
akut sjukdomstid.

Av utredningen framgår både L och vårdatsF på sjukhus för livshotan-att
de skador, L vecka och två veckor.F sjukskrivnaDe under hela denen var
tid yrkandena ersättning för sveda och värk fyradrygt måna-om avser -
der. Till följd brotten har de fått allvarliga psykiska besvär bestående iav
ångest, sömnsvårigheter, depressiva reaktioner m.m.

praxisI har ersättningen för sveda och värk bestämts tämligen schablon-
mässigt individuellaäven faktorer kunna påkalla avvikelser frånansettsom
resultatet enligt schablonmässig bedömning NJA 1969 469, 1972en s. s.
81, 1979 129, 1982 793 1989 389, jfr 197512 lll.samts. s. s. prop. s.
Värderingen kan göras med utgångspunkt i den trafikskadenämnden fast-av
ställda tabellen beträffande ersättning för sveda och värk. sådanEn vär-
dering i de aktuella fallen leda till skadeståndsbelopp i storleksord-synes
ningen 30 000 kr. Högsta domstolen bestämmer skadestånden för sveda och

tillvärk 30 000 kr för och ochL F.var en av

Två ledamöter skiljaktiga såvitt avsåg frågan ersättning för lidandevar om
och anförde följande

Beträffande ersättningen för sveda och värk har vi inte någon annan me-
ning majoriteten.än Vi vill blott i förevarande sammanhang understryka vad
majoriteten säger schablonmässig bedömning ersättningens storlek.om en av

Det önskvärtär också ersättning för lidande schabloniseras såatt långt det
möjligt.är Ersättningen framstår härigenom mindre godtycklig vadänsom

blir fallet ersättningspraxis alltför varierande.är En schabloniseringsom om
leder också till snabbare skadereglering vilket till fördelär för den skade-en
lidande.

den månI lidandet såsom i förevarande fall har upphov till psykiskagett
besvär skall det beaktas vid bestämmandet ersättningen för sveda ochav
värk. lidandetAtt medfört sådana besvär skall således inte till någonleda
höjning ersättningen för lidande.av
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vidersättningenväsentligtåret högsthöjde förraBrottsskadenämnden
förersättninganledning bestämmai allmänhetsaknassexualbrott. attDet

sexualbrott.vidnivåertill lägre änvid våldsbrottlidande grova
till ochför lidande Lersättningenvianförda bestämmerPå grund detav

dem.000 förtill 40 krF avenvar

deltillade förledamöternaEn egenav

lidandeför ärskadeståndslagen3 §ersättning enligt 1 kap.bestämmaAtt
skada.ideellersättning förfastställauppgiftsvårare änännu att annanen

omöjligLika ärimänskligt lidandeomöjligt värderaDet är att pengar.
sig uppskattaskulle låtamänniskovärdenågonskränkningentanken att av

100 00010 000 kr,tillbeloppetsig sättervisst belopp.till något Vare man
detgodtyckligt. ärDessutomlikablir resultatet000 000 kreller lkr en

allvarligföljdtillnågondrabbatlidandetanke detalltför enkel att enavsom
medkunna botasskullemänniskovärdeeller henneskränkning hans enav

be-insatserandrasituation heltsådanipenningersättning. Det är somen
formifrån samhälletochoch hjälpform stödfrån enskilda ihövs, avav

vårdför sådan ersättaskostnaderfallet kankvalificerad vård. detI senare
skadestånd.genom

ersättningbestämmaanledningpreventiva skälfinns detheller attInte av
anledninggivetvis allsaknasbelopp. atttill särskilt höga Detför lidande

heltdärförhållandenaskadestånd; äramerikanskajämförelser medgöra
mästenivåerrealistiskadiskuterarannorlunda. Men även meraom man

gärningensintegritetskränkningar ärallvarligaverkligtvidkonstateras, att
straf-redanprevention tillgodosesbehovetstraffvärde så högt att genomav

förövarensallmänhet tillstraffet ilångvarigafet. leder det attDessutom
följdförut tillredandetmån den intei denekonomi blir förstörd, avvar

ändåså hanhandikapp,andraarbetslivet ellerutslagning från attmissbruk,
i ställetErsättningen kommerskadestånd. attålagdainte kan betala honom

villahemförsäk-ellerfråneller hem-brottsskadenämndens anslagutgå ur
överfallsskydd.ringens

20251992-02-19,dom DBhovrätt,Göta

tillför försök1991-12-23Linköpings tingsrätt domdömdesEn avman
fönstergammal,månadersin C, 17 ettkastatmord sedan han ut genomson,

blåmärkenskrapsår,erhöll CmarkenVid falletvåningen.från tredje mot

30 000 krmedskadestånd fadernyrkadelindrig gångrubbning. Coch av-av

skade-iuttaladeTingsrättenpsykiskt lidande.och värkseende sveda samt

detsvår kränkningsynnerligenför attståndsdelen C utsatts menatt en
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givetvis betydandemötte svårigheter för honom visa skada överatt om
huvud uppkommit i så falloch vilkentaget ideell skada. Enligttyp av
tingsrätten borde därför kravet på bevisning lågt. densättas Mot bakgrunden

fann tingsrätten skada ideell hade uppkommit och det möj-att art attav var
ligt bestämma skälig ersättning utredning ospeci-att närmare deutanen av
ñcerade skadorna. Tingsrätten bestämde skadeståndet i för tillalltett

20 000 kr.

Fadern överklagade domen och yrkade bl.a. skadeståndsanspråket skul-att

ogillas. hovrättenI preciserades Cs talan så l 000 kratt angavs avse
sveda och värk medan återstoden, 19 000 kr, avsåg lidande enligt l kap. 3 §

skadeståndslagen. Hovrätten biföll yrkandet ersättning för ochsvedaom
värk ogillade yrkandet ersättning för lidande enligt 1 kap. 3 §men om
skadeståndslagen. Hovrätten anförde därvid

Den skada kan enligtersättas nämnda lagrum det lidandeårsom som
kränkningen brottsoffrets personliga integritet eller människovärdeav ger
upphov till. förevarande fallI offret för brottet litet barn; vidCettvar var
tillfället ännu och halvt år gammal. Eftersom så litet inteett barnett ett
kan uppleva den form kränkning här fråga, kan ersättning utgåärav varom
endast under förutsättning barnet när det blivit fårstörre och vad detatt veta

för måste bli kränkt.utsatts Barnets reaktion i den situationen dockantas är
svår förutsäga. Den beroendeäratt antal osäkra faktorer såsom påettav
vilket sätt barnet får vetskap det inträffade, hur händelsen framställs,om
vilken ålder och utvecklingsnivå barnet då uppnått och omgivningens reak-
tioner. Hovrätten det tveksamt kränkning människovär-Csanser om en av
de kan betraktas förutsebar skadeföljd. C kan ha styrktsom en anses er-
sättningsgill skada i denna del. yrkandeHans ersättning för kränkningom
skall därför lämnas bifall.utan

Domen har överklagats till domstolen,Högsta den 27 1992 bevil-som mars
jat prövningstillstånd i skadeståndsdelen.
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misshandelMisshandel och2.2 grov

199070Övre 1990-08-17, RHNorrland, domförHovrätten

sin sambo,tid F,två månadersunderför han utsattåtaladesL,En attman,
tillfällenavidmisshandelntillfällen;vid nio ettmisshandelför bl.a. av

slagfleratilldelat Fibestod Lmisshandelrubricerades Denna attsom grov.
flaskortvåmedslagpå golvet,hon legat tyngreansiktet, flera sparkar näri

krossdelenmedslagoch medi huvudetljusstake bl.a.på kroppen, med en
Även misshandels-andradevid flerahöft.på köttyxa högermot aven

hadelampfot. Fkofot ochtillhyggen, bl.a.brotten hade använt tungL enen
livsfara.isvävadeså honsituationenuppfattattillfällenvid upprepade att

vågadeskulle Honhon göra.visste inte vadutlämnad ochkände sigHon

1990-domLycksele tingsrättför hämnd.grund rädslainte lämna L av
förpliktade honomgärningama och utgeåtalade att06-19 för dedömde L

ochvärksveda ochavseende25 000 krmed yrkadeskadestånd till F psy-

i frågaanfördeochdomfastställde tingsrättenskiskt lidande. Hovrätten om

följandeskadestånd

fysiskti formpersonskadaåsamkat Ftill början LDet är utrett att aven
ochrädslabl.a.i formpsykiskt lidandeomfattandeochlidande ett av
tillberättigadF ärfinner hovrättenPå grund häravsömnsvårigheter. att

0005medskadeståndslagenenligt 5 kap. 1 §och värkersättning för sveda
kr.

ocksåvåldshandlingar Fåterkommandesinaemellertid motharL genom
Med hänsynmänniskovärde.integritet ochpersonligaallvarligt kränkt Fzs

brottsligavarit för detidoch den Ftill förhållandet mellan L utsattsom
finner hovrättenvilket våldet utövats attgärningama och det sätt

medskadeståndtillerkännasvärk, börför sveda ochersättningenutöver
skadeståndslagen.3i 1 kap. §lidande000 för sådant20 kr avsessom

7101990-11-27,domhovrätt, DBGöta

busschaufför, M,tilldelatsedan hanför misshandelåtaladesK,En enman,
medvetandet. Mförloradedennei ansiktetså kraftig knytnävsslag attett

grundkränkning000 kr för oprovoceratskadestånd, bl.a. 3yrkade av
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våld. måletI framkom M med på bussen instruktöratt var som en ovan
chaufför och han hade ingripitatt när K alkoholpåverkad hade smitit påupp
bussen betala för sig. fåttHan hadeutan att slaget han försöktemottaga när

tala tillK Växjörätta. tingsrätt dom 1990-04-23 ogillade åtalet liksom

yrkandet ersättning för lidande, eftersom det inte klarlagtsom det varitatt
fråga avsiktligt slag. Hovrätten däremotett biföll åtalet ochom uttalade

följande i skadeståndsfrågan

Den kränkning beskrivit,M och han yrkat ersättning för, bör hänförassom
till sådan ideell skada i l kap. 3 § skadeståndslagen. Såsomsom avses
högsta domstolen uttalat i rättsfallet 1990NJA 186 föreligger i och förs.
sig inte något hinder vid misshandelsbrottatt och vid sidan denav er--
sättning må utgå för sveda och värk dömaäven ersättningsom förut-
lidande enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen. Så skedde också i det angivna
rättsfallet, där emellertid omständigheterna helt olikartade dem ivar nu
förevarande fall. övrigtI har praxis varit mycket restriktiv med utdömande

s.k. ideellt skadestånd för andra än mycket kränkningarav se blgrova a
Bengtsson i SvJT 1990 69. Härtill kommer departementschefens uttalandes

ersättning allmännaatt medel enligt brottsskadelagenom 1978av- ———
413 endast bör lämnas vid allvarligare kränkningar den personligaav
integriteten prop 19878892 7.s.

Med hänvisning till det anförda finner hovrätten den kränkningnu Matt
uppgivit han blivit för inteatt denutsatt är den, vadutöver hanarten attav
yrkat och medgivit belopp erhållit för sveda och värk, bör ersättas särskilt.
Mrs talan i hovrätten kan således inte vinna bifall.

Malmö tingsrätt, dom 1991-01-23, 124DB

En dömdes för han hotat och misshandlat sin f.d.attman sambo i hennes

bostad. Hotet hade bestått i riktat luftpistolatt kvinnansmannen moten
huvud samtidigt han uttalat han skulle skjuta henne.att Mannen hadesom
vid tillfället även avlossat skott innervägg. Sedan kvinnanett mot sökten
skydd i grannfastighet hade följt efter och där tagit kraftigten mannen ett

på kvinnan, varvidstruptag det för hennes ögon och hon fåttsvartnat and-

nöd. Mannen hade också tilldelat kvinnan hårt knytnävsslag iett pannan,
varigenom hon förutom smärta tillfogats svullnad och blånad. Kvinnan upp-

i tingsrätten hon till följd händelsen blivitattgav psykiskt nedgången ochav
yrkade skadestånd med 30 000 kr avseende sveda och värk iav mannen
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beaktadeskadeståndfrågangälldedetlidande. Närpsykisktform omav
skräckin-följdtillnedgångenpsykisktblivitkvinnan enavtingsrätten att

tvåkvinnansochocksåhändelsekränkande attochjagande mannenmen
det sättpåverkadeblivit ettskeendet ochideltagitbarn avgemensamma

sida. Tings-kvinnansfrånansträngningarkrävakommaskulle storaattsom
000 kr.till 7skadeståndetskäligt bestämmafann atträtten

20301991-02-07, DTdomBlekinge,ochSkåneHovrätten över
iförvaradesstal kontanterochbutikskontorpåsig in somettEn togman

innebutiksbiträdepåträffades handärefter ettOmedelbartkassaskåp. avett
tilldeladeskrika,börjadevid åsynenkvinnanNärpå kontoret. mannenav
Sparkenomkull.föllkvinnanvarvidikaratesparkhenne magenenmannen

skadeståndyrkadeKvinnanblånader.kraftigaochhäftig smärtaförorsakade

lidande.psykisktoch värksvedaför000 kr samt10bl.a.medmannenav
skräckreak-våldsamupplevtöverfalletvidkvinnanframkommålet enI att

ochsömnsvårigheteruttaladehaftefteråttid senarehonochtion att en
vistasförrädslautvecklat ute,också atthadeHonmardrömmar.oroliga en
irritabilitetökadupplevdesina barn. Honmedbostadenioch att ensamvara
vissapåmintshändelsen trau-hadenedstämdhetviss omoch samt genomen

tidigare.några århaftpåfrestningargrundpåhonproblemmatiska yttreav
misshandel ochför bl.a.dömde1990-08-30domtingsrättMalmö mannen

ochoch värkför svedakvinnantillskadeståndförpliktade honom att utge
idomenöverklagatSedan000 kr.5skäligamedlidandepsykiskt mannen

hovrätten.fastställdes dennaskadeståndsdelen, av

271991-02-22, DBdomhovrätt,Svea

sinhotoch olagamisshandelförblivit mankvinna avEn utsatt grovsom
kap.enligt 1lidandeför000 kr20bl.a.medmakenskadeståndyrkade av
iknytnävsslagflerahennetilldelathadeMaken an-skadeståndslagen.3 §

dammsugarehals, kastathenneskraftigtfattatsiktet, enstrypgreppett om
medhandledernaochhalsenskurit henne överhuvud och enhennesmot
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glasbit. Under misshandeln hade maken flera gånger uttalat han skulleatt
döda henne. Hallsbergs tingsrätt dom 1990-12-28 dömde för bl.a.mannen

misshandel och olaga hot bestämde ersättningengrov för lidandesamt till

00015 kr. Hovrätten tillerkände henne yrkade 20 00 kr och beaktade där-

vid bl.a. kvinnan kommit till Sverigeatt mycket hon härsamt attsom ung
saknat släktingar, kunnat stödja och hjälpa henne,egna och i ställetsom
varit helt utlämnad makens släktingar.

Hovrätten Skåne och Blekinge,över dom 1991-03-22, DT 4071

En dömdes Helsingborgs tingsrätt dom 1990-10-25 förman misshandelav

sedan han tilldelat kvinna två slag i ansiktet. Till följd slagenen hadeav
kvinnan fallit omkull och ådragit sig två frakturer på underkäken samt en
utslagen tand. Mannen och kvinnan hade tidigare varit sammanboende och

fortsatt träffas godaatt vänner sedan förhållandet avslutats. Miss-som

handeln förövades i kvinnans bostad efter båda hade druckit alkohol.att

Kvinnan yrkade skadestånd med bl.a. 25 000 förkl sveda ochav mannen
värk och 5 000 kr för lidande enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen. Tings-

rätten tillerkände henne i detta avseende ersättning med samlat beloppett
8 000 kr. Hovrätten, särskilt beaktadeom det varit frågasom att om en

Oprovocerad misshandel i kvinnans hem och övergreppet utförtsatt av en
fannnära vän, det gälldenär kränkningen inte skäl bestämma skade-att

ståndet till lägre belopp vad kvinnanän yrkat, eller 5 000 kr.

10. Svea hovrätt, dom 1991-05-08, DB 57

En och kvinna åtalades för under års tidman att regelbundeten hatre

misshandlat sin dotter; fadern påstods ha slagit dottern i ansiktet och på

kroppen flera gånger i månaden, och modern påstods ha slagit henne på

med livrem. Fadern åtalades dessutom förryggen olaga hot beståendeen i

han vid tillfälle hotatatt dotternett jaga henne med knivatt ochgenom en
säga han skulle döda henne.att Dottern yrkade skadestånd dels modernav
med 35 000 kr, 25 000 förkr lidande enligt 1 kap. 3 § skadeståndsla-varav
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000 kr,50fadern meddelsoch värk,sveda000 för10 kr varavoch avgen
olaga10 000 krmisshandeln ochavsåg25 000 krlidande00 för35 kr

1990-domtingsrättStockholmsoch värk.svedaför000 kroch 15hotet
utge.skadeståndfadernförpliktadeochväsentligt atti alltåtalet10-29 biföll

8 000 kr,medoch modernlidande,000 för10 krdärav000 kr,med 15

beaktadelidandeersättningen förgälldeVadlidande.för000 kr5därav

våld och hotföräldrar utövatfrågasärskilt dettingsrätten att somomvar
på sådomtingsrättensändradeHovrättenbarn.ochvämlöst utsattettmot

vidmisshandlat dotternför hadömdesolaga hotförutomfadern attsätt att
två tillfällen.vidmisshandelförmodernLikaså dömdestvå tillfällen.endast

fadern medandomtingsrättenshovrättenfastställde motskadeståndsdelenI
O00 kr.5ytterligaremedför lidandeersättningförpliktadesmodern att utge

pågämingarna sättutförtmodern ettanförde hovrättenhärförskäl attSom

förnedring.svårinneburithamåsteför dotternsom

31851991-07-18, DBdomoch Blekinge,Skåne11 Hovrätten över.
tillfälleviddelsfästmösinmisshandlat ettför hanåtalades attEn man

vilketörat,handenslag medslåhåret och motidra henne ett enaattgenom
tillfälleviddels attblödning örat,och annatettförorsakat smärta genomur

frånhennehår och släpai henneskropp,hennessparkar tagutdela tamot

påochhuvudhennes struptagutdela slag tatill motannat,ettett rum
med-förloratkvinnanmedförtåklagarenenligthade attStruptagethenne.

dessutomKvinnan hadesituation.livshotandeiförsattsochvetandet en
och svullna-hudblödningarblåmärken,såsomkroppsskadorvissaådragit sig

ibeståendeolaga hotoch för attmisshandelföråtaladesden. Mannen grov
Kvinnankvinnan.dödahotatmisshandeln även att yr-vid denhan senare

sveda ochför000 kr5000 kr,20medskadeståndkade varavmannenav
Kristian-skadeståndslagen.3enligt kap. §lför lidande000 kr15värk och

tagitstyrkt1991-05-24 fann inte struptagattdomtingsrättstads mannen

iförsattskvinnansådanvaritsituationeneller attkvinnan enatt

gämingarnaåtaladeför dei övrigtdömdesituationlivshotande mannenmen
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och rubricerade dessa och misshandel. Tingsrätten förpliktadeolaga hotsom

samtidigt kvinnan 000honom skadestånd till med 15 kr,att utge varav

10 000 för kränkning 000 för Beträffandekr och 5 kr sveda och värk. er-

för lidande tingsrätten särskiltsättningen framhöll handlandeatt mannens

med hänsyn till relation och kvinnans försvarslösa ställningnäraparternas

varit kränkande för kvinnan bifallstarkt henne. hovrätten yrkade helt tillI

sin och hon till följd fått psykiskatalan händelsen besvär,att attuppgav av

ångesthon hade mardrömmar och kände någon gick bakom henne lik-när

tillbakaallt kom hon hade omkring sig.när det mörkt ochatt tystsom

fann styrkt tagit på kvinnan ochHovrätten, ävenatt strupgreppsom mannen

förlorathon därigenom medvetandet och försatts i livshotande situa-att en

tion, ändrade tingsrättens dom på så misshandelnden be-sätt att senare

dömdes Beträffande skadeståndet för kränkning framhöll hov-som grov.

det varit fråga misshandelrätten upprepad allvarligt slag; förutomatt om av

hade kvinnan för både knytnävsslag och sparkar och ävenstruptaget utsatts

Därtilldragits i håret. kom hafthade relation tillnäraatt parterna en

och kvinnan varit helt försvarslös.varandra ansåg därförHovrätten detatt

varit fråga allvarlig kränkning och kvinnan, förutom 000 kr för5attom en

sveda och värk, borde tillerkännas ersättning med yrkade 15 000 kr för

kränkning.

12. SkåneHovrätten och Blekinge, dom 1991-08-22, 1203DBöver

En hade under års tillfällenhalvt tid vid upprepade sin fästmöett utsattman

för våld vidoch tillfälle med våld berövat henne friheten delsett attgenom

tvinga in henne i personbil henne för vansinnesfärd,och delsutsättaen en

tvinga henne besöka lägenhet, förhindradels henne lämna sinatt atten egen

bostad. Misshandeln hade mestadels bestått i slag huvud och kropp,mot

vid tillfällen hade också tagit på kvinnan ellertre strupgreppmen mannen

tryckt kudde hennesöver ansikte så det uppkommit andningssvårig-atten

heter och vid tillfälle svimningskänslor. Kvinnan skadeståndyrkadeett av

10med 000 kr för 10 000 enligtsveda och värk och kr för lidandemannen
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1991-04-22Helsingborgs tingsrätt dom döm-3 skadeståndslagen.l kap. §

misshandel och olaga frihetsbe-i enlighet med åtalet för bl.a.de mannen

skadestånd till kvinnan med 5 000förpliktaderövande honom att utgesamt

ansåg till00 kr för lidande.för sveda och värk 5 Hovrättenkr samt -
frihetsberövandet bedömaskillnad från tingsrätten det olaga attatt var-

det gällde skade-mindre enligt kap. 2 § 2 brottsbalken.4 Närgrovt stsom

uppfattning.tingsrättens Hov-ståndet för sveda och värk delade hovrätten

till yrkade 10 000 kr ochhöjde emellertid ersättningen för lidanderätten

vid till-kvinnan för misshandel upprepademotiverade detta med att utsatts

framstått särskilt svårfrihetsberövandetfällen och det olagaatt som en

kränkning.

1991102dom 1991-10-11, RH13. Göta hovrätt,

misshandel sina två döttrar, denåtalades för M,A,En ena,avman, grov

två år Enligt åtaletnyfödd och den andra, knappt gammal.i det C,närmaste

vilketoch vridvåld, med-misshandlat flickorna med bl.a. slaghade pappan

och för C bl.a.omfattande skador, bl.a. två skallfrakturer,fört för M en

skadestånd för sveda ochfraktur på Flickorna yrkade av pappanena armen.

skadeståndslagen,lidande lidande enligt l kap. 3 § Mvärk, psykiskt och

Falköpings tingsrätt dom 1991-07-100 000 med 40 000 kr.med kr och C

flickorna skadestånd medåtalet i väsentligt och tillerkände02 biföll allt

åtalet fullt000 biföll be-000 respektive 5 kr.35 kr Hovrätten, ut,som

härförskadestånden 60 000 respektive 12 000 kr. Som skälstämde till kr

anförde hovrätten

tilldenna utgång harskadestånd medVid bestämmande det A att utgeav
varitsakkunniga,enligt deföljande. har,och C, beaktar hovrätten MM

inneburitochvarit mycketför kraftigt våld, smärtsamtmycketutsatt ett som
Även varit kraftigt ochvåldet C har smärtsamt.fara för bestående motmen.

sinvåldtillfogats dettai ålder helt vämlösa,har vidare, späd ochDe av
berättigadesåledes definner ärfar. Lika med tingsrätten hovrätten attegen
för kränk-psykiskt lidandeskadestånd för såväl värk ochtill sveda och som

skadeståndslagen.enligt 3personliga friheten l kap. §ningen denav
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fast praxis efter vissa schablonerErsättning för sveda och värk utgår enligt
sjukvård. det gäl-till sjukdomstid skadan föranledd Närmed hänsyn och av
3 skadeståndslagenersättning för lidande kränkning enligt l kap. §ler och

vid harfasta praxis. fråga skadestånd sexualbrottsaknas motsvarande I om
i sådant hänseende.brottsskadenämnden fastställt vissa normalbelopp För

till 100 000 kr,uppgår normalbeloppetsexuella barnövergrepp mot varav
integritetskränkning.70 000 för30 000 kr för sveda och värk kr Dom-samt

till ersättningsnivå.praxis torde i huvudsak ansluta dennastolamas - - -
till för värk hov-gäller ersättningen och C sveda ochNär det M noterar
föranlett förutom viss sjukhusvårdoch Czs skador avsevärtMzsrätten ettatt

enligt 3Härtill integritetskränkning 1 kap. §psykiskt lidande. kommer
jämföras med förhål-skadeståndslagen enligt mening väl kanhovrättenssom

vid sexuella bam.landena övergrepp mot
bedömning skäligt bestämma det skade-finner vid samladHovrätten en

60 000 för till 12 000 kr för C.stånd skall till kr ochA Mutge

ersättningenrubriken till rättsfallsreferatet i harAnmärkning Enligt RH
anslutning tillpraxis vuxit fram ibestämts med beaktande den somav

för sexuellanormalbelopp i fråga skadeståndBrottsskadenämndens om
bam.övergrepp mot

avd. 1991-12-17, 19614. hovrätt, domSvea DB

förtingsrätt 1991-10-07Två kvinnor, och dömdes Tierps domA B, av

honmisshandel kvinna, hade i sin bostad, och sedanC. Cgrov av en annan

ocksåförsökt fly utanför denna, fått slag och sparkaräven ta emot men

delar vidare med överkroppknivhugg olika kroppen. hade barHonmot av

blivit asfaltsväg. tvingades till sjukhusvård och tidsläpad på som enen

efter misshandeln grund ryggskada honrullstolsbundenvar av en som

ådragit sig, solidariskt med bl.a.yrkade i målet skadestånd A och Bav

30 000 för psykiskt lidande. Tingsrätten bestämdekr sveda och värk samt

biföll fulltskadeståndet i till 20 000 medan hovrätten yrkandetden delen kr

skäl härför anförde hovrättenSomut.

misshandel.för synnerligen rå, hänsynslös och utdragenC har utsatts en
tordeknivhuggen inte orsakade skadorCs huvud och kroppAtt störremot

misshandeln på godaendast kunna tillgodoräknas har underslumpen. C -
många hen-skäl dödsångest inte minst de sparkamakänt och motgenom-

harMisshandelnredan sargade kropp upplevt mycket smärta.stornes en
därefter varitförorsakat sjukhusvistelse tidhenne och hon har även en
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rullstolsbunden på grund ryggskada. känner sig fortfarande mycketHonav
rädd och upplever panikkänslor och har svårtHon Helstotrygg. att sova.
håller hon sig inomhus föroch rädd krissituation kanär Hennesatt ut.
enligt läkare på sikt kräva psykoterapeutisk förbehandling hon skallatten
återfinna tryggheten i tillvaron. På då förgrund härav och det C måste upp-
levas väsentlig kränkning för misshandel i sitt hem ochutsättasattsom en

förnedrandeunder förhållanden, inför sinautomhus finnersenare, grannar
hovrätten hennes yrkande skadestånd för sveda och värkatt samtom psy-
kiskt lidande i sin skall bifallas.helhet

15. domstolen, dom 1992-04-15,Högsta 218DT

åtalades för försöktEn H, ha beröva livetattman, en annan person,

i dennes bostad och medan befann sig i förstnärhetenIsattgenom son

skära iI med kökskniv, sedan machetekniv tilldelamed s.k.magen en en

30-tal hugg ellerI slag hela kroppen med livshotandeöver skadorett som

följd. skadelidandeDen yrkade på grund gärningen skadestånd H medav av

bl.a. 00075 kr för kränkning enligt 31 kap. § skadeståndslagen. Sedan

Linköpings tingsrätt dom 1990-01-23 för försökdömt till mordH och

bestämt ersättningen för lidande till 10 000 måletkr, överklagades till Göta

hovrätt. Hovrätten dom 1990-04-11 fann inte styrkt haft uppsåtHatt att

döda och iI dömde stället för misshandel.H Samtidigt höjde hovrättengrov

skadeståndet lidandeavseende till 15 000 kr. Högsta domstolen, endastsom

hade frågan skadeståndets storlek till prövning, bestämde ersätt-om uppe

ningen till yrkade 00075 kr och uttalade därvid följandebl.a.

har förI synnerligen misshandel, vilken förmedfört farautsatts en grov
Övergreppethans liv. har i hans bostad och haft utdragetägt ettrum

förlopp. har innefattatDet avsevärd hänsynslöshet och råhet honom.moten
självhar varit skuld tillI Misshandelsbrottet måsteÖvergreppet.utan

sålunda ha inneburit integritet.högst avsevärd kränkning hansanses en av
inteAtt H haftövertygats ha uppsåt beröva livet bör inteIatt attom

tillmätas betydelse vid bestämmande ersättningens storlek. Härtillav
kommer under händelsen känt dödsångest iI stark och han ävenatt att
efterhand haft obehag Beaktas bör också denÖvergreppet. starkastort av

han förkänt sin fyraårige bakgrund framstårMot det sagdaoro som son. av
det yrkade beloppet, 75 000 kr, i för sigoch skäligt.som
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3 BROTT MOT OCHFRIHET FRID

3.1 Olaga tvång

16. hovrätt,Svea dom 1990-12-03, 162DB

åtaladesEn för försök till våldtäkt bestående i han nattetid,man attgrov

färdunder med kvinnlig taxichaufför, våldmed och med hot vålden om
försökt tilltvinga sig samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge med

kvinnan. Kvinnan yrkade skadestånd med b1.a. 20 000 kr för lidande enligt

1 kap. 3 § skadeståndslagen och 5 OO förkr sveda och värk. Eskilstuna

tingsrätt 1990-10-05dom dömde för försök till våldtäkt. frågaImannen

skadeståndet uttalade tingsrätten det uppenbart händelsenattom attvar
inneburit obehaglig och kränkande upplevelse för kvinnanen attmen er-
sättningen för lidande med hänsyn till det vid försöksbrott inteatt stannat ett

borde bestämmas till högre belopp 10 000än kr. Därtill tillerkändes kvinnan

ersättning för sveda och värk med medgivna 1 000 kr. fannHovrätten styrkt

kvinnan för våld och hotatt och kvinnan påutsatt goda grunderattmannen

uppfattat övergreppet våldtäktsförsök. Enligt hovrätten fanns detettsom

emellertid visst för tvivel rörande de avsikterutrymme haft.som mannen
Hovrätten ändrade därför tingsrättens dom på så sätt i stället föratt mannen,
försök till våldtäkt, dömdes för tvångolaga och misshandel. Vid straff-

mätningen beaktade hovrätten utnyttjat kvinnans svårighetatt attmannen
värja sig och henne för svår kränkning dessutomutsatt skrämt henneen som
allvarligt. frågaI skadeståndet uttalade hovrätten ävenattom om mannens

handlande inte kunde bedömas våldtäktsförsök hade kvinnan åsam-ettsom
kats sådant lidande det skadestånd tingsrättenett dömt skäligt.att utsom var

17. Svea hovrätt, dom 1991-02-20, 11DB

kvinnaEn blivit våldtagen tvingades efteråt våld tålamed att attsom

gärningsmannen fotograferade hennes blottade underliv. Våldet bestod i att
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på soffa,på sig, slängde omkull henneklähindrade henne att enmannen
tingsrätt domStockholmi särade hennes ben.fast axlarna ochhöll henne

för tvång. detför våldtäkt, olaga Förförutom1990-12-12 dömde mannen,

ersättning medkvinnaninneburit tillerkändestvångetlidande det olagasom

innefattatdärvid brottetbeaktade20 000 kr. Tingsrättenyrkade att en

kvinnan ochbehandling Över-nedsättandesynnerligen kränkande och attav

inte skälfotografi. fannHovrättenmeddessutom dokumenterats ettgreppet

ned skadeståndet.sättaatt

Olaga3.2 hot

1990-06-12, 7718. hovrätt, dom DBSvea

hot1990-04-25 för bl.a. olagaHuddinge tingsrätt domdömdesEn man av
ochpistolriktatmisshandel sedan han delsoch mot av-annan manenen

yrkadeMålsägandeni ansiktet.slagskott, dels tilldelat dennelossat tretre

psykiskt lidande.för och värkskadestånd 50 000 kr svedamed bl.a. samt

och500 för svedagottgjord med krskäligenansåg mâlsägandenTingsrätten

fullti hovrättenMålsäganden yrkadepsykiskt lidande.2 000 kr förvärk och

förvarit chockartadhändelsenbl.a.till sin talan ochbifall attuppgav

hadeverkningarna den.kommit Haninteoch han överhonom ännuatt av

in-i vadibland tankarnaåterupplevdesömnsvärigheter ochdrabbats somav
lägenhet,i sininte kunnat bohanträffat. också sådan olustkändeHan att

fanninteutspelat sig. Hovrätten,händelsenlåg platsen därnära somsom
skadeståndetansåguppgifter,målsägandensanledning ifrågasätta attatt

fastställdeochtingsrätten bestämttill högre belopp änborde bestämmas

10 000 kr.lidande tillpsykisktförersättningen för sveda och värk samt

19903RFS A1990-10-15,domför Sverige,19. Hovrätten Västra

dels vidi hanbeståendefall olaga hotåtalades för två ettEn attavman,
dig,jag skall sprättatillfälle hotat H, att yttra uppgenomen annan man,
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din djävul varvid han samtidigt visat morakniv, dels dagen därpå hotaten

bryta sig in hos H. Denne yrkade påatt grund härav skadestånd medEav
3 500 kr avseende psykiskt lidande och kostnader för i anledningresor av
dessa lidanden. H vid tingsrätten han i anledning Esattuppgav av upp-
trädande honom tvingats flytta till fastighet, påhan grundmot attannan av
sin fruktan för E börjat missbruka tabletter och härigenom och miss-genom
bruk alkohol kommit förlora fyra år sitt liv han underatt samt attav av
denna tid orsakats betydande utgifter för i samband sjuk-medresor m.m.
husbesök. Alingsås tingsrätt dom 1989-09-15 biföll åtalet fann intemen
styrkt H, bott kvar i lägenheten flera månader efter händelsen,att som

de båda gämingama tillfogats lidande berättigade tillhonomgenom som
högre ersättning skäliga 500än kr. yrkade i fulltH hovrätten bifall till sin

talan. fastställdeHovrätten emellertid tingsrättens dom.

20. Svea hovrätt, dom 1990-11-05, 122DB

En åtalades för olaga hot bestående i han på badhus uppträttattman ett

hotfullt kvinnlig badvakt fälla yttranden innebördmot att atten genom av
han skulle misshandla eller döda badvakten. Badvakten blev fruk-rädd och

tade skulle utsätta henne för våld. den anledningen vågadeatt Avmannen

hon under flera månaders tid efteråt inte gå hem själv från badet honnär

slutade sitt arbete kvällarna hämtas någon när-utan tvungen attom var av
stående eller åka taxi. måletHon yrkade i ersättning för psykiskt lidande

000med 5 kr. Södertälje tingsrätt dom 1990-05-16 biföll åtalet be-och

stämde skadeståndet till 2 000 kr. Mannen yrkade i hovrätten bl.a. att

skadeståndet skulle sättas till 500ned kr. fannHovrätten emellertid inte skäl

till bedömning än den tingsrätten gjort.annan
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3.3 Hemfridsbrott

6101989-12-21,dom DB21. Varbergs tingsrätt,

sig in inattetid brutithanför stöld sedandömdesEn grann-engrovman
omkringvärdetilltillägnat sig egendomtagit ochlägenhet och där ett av

tidpunktenvidpensionärspar,beboddes000 Lägenheten27 kr. ett somav
återvände hemtillfälligt på Närinbrottet vistadesför dock paretort.annan

förstörda, blom-delvismöblerdärpå fann de bostaden skövlad;dagen var

försvunna.kapitalvarorvärdefullaochkrukor och hade krossatsannat var

för000 varderabl.a. 1 krmålet skadestånd medskadelidande yrkade iDe

personligakränkning dendentillfogats dempsykiskt lidande avgenomsom

brottet.för Deofredande defriheten alternativt det utsatts uppgavgenom

medkonfronteratsdå deoch chockadebåda blivit djupt bestörtadeatt

främ-vetskapeni sin bostadödeläggelsen och tillgreppen attsamt enom

Tingsrättenlägenhet.sig tillträde till derasberettmande lovutanperson
enligtersättningberättigade tillofredandefann brottet innefattade ettatt som

yrkade belopp.ersättningen tillbestämdeskadeståndslagen ochkap. 3 §l

8841989-12-22,dom DB22. Handens tingsrätt,

tjänste-våldhemfridsbrott ochförTvå dömdes tingsrätten motmän grovtav
kyrko-prästgård och där överöstiolovligensedan de trängt enenman

påsyftei hämnasföretogsGämingamasparkar och slag.herde med att

tillmodertidigare skilt kvinnaför dennekyrkoherden en avatt en -
ochKyrkoherdenkonñrmationsfadder.från tjänsthennesmännen som-

skadestånd männentillsammansdotter yrkadederashans hustru samt av

bestredför.integritetskränkning Männende750 för denmed 1 kr utsatts

till skade-grundadekränkningen inte rättåberopandeyrkandet med attav
skadeståndslagen3till 1 kap. §hänvisning attstånd. fann medTingsrätten

anspråkenskadestånd ochförgrundintegritetskränkningen utgjorde att var

befogade.alltigenom
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23. Sollefteå tingsrätt, dom 1991-12-09, 172DB

En dömdes för stöld sedan han tillsammans med brutit sigman grov annan
in i lägenhet, genomsökt hemmet och tillgripit guldringar, reklammössaen

och träningsoverall. Lägenheten beboddes kvinna, vid tid-W,av en som
punkten för inbrottet inte hemma. yrkade i måletW skadestånd medvar
3 000 kr för den chock och de sömnsvårigheter hon upplevt till följdsom

hennes hem genomsökts. Tingsrättenatt biföll yrkandet ochav angav som
skäl härför

Ett bostadsinbrott innefattar regelmässigt hemfridsbrott, vilket dockett
straffrättsligt konsumeras tillgreppsbrottet. Tingsrätten erfarenhet,vetav av

de för inbrottatt i sina bostäderutsatts upplever kränkningensom som
synnerligen kännbar. Det är ologiskt rättsordningen bereder ersättnings-om
skydd vid det lindrigare hemfridsbrottet, vid det stöldbrottet.grövremen
Enligt grunderna för stadgandet bör det inte uteslutet, ersättning förattvara
personligt lidande skall utgå för integritetskränkningen vid inbrotts-även
stöld. Med hänsyn härtill bör W erhålla ersättning för sådant lidande som

i l kap. 3 § skadeståndslagen, även hon inte direkt konfronteratsavses om
med inbrottstjuvama. Det yrkade beloppet får skäligt.anses

3.4 Ofredande

24. Göta hovrätt, dom 1989-06-07, RH 198952

En åtalades för stöld sedan han efter hotfullt uppträdande tagit cykelman en
från 15-årig flicka. Flickan yrkade på grund gärningen skadestånden av av

med l 000 kr för psykiskt lidande. Norrköpings tingsrättmannen dom

1989-02-21 biföll åtalet ogillade skadeståndsyrkandet med hänvisningmen
till cykelstölden inte kundeatt sådan brottslig gärninganses vara en som
leder till skadeståndsskyldighet enligt l kap. 3 § skadeståndslagen. Hov-

fannrätten omständigheterna vid cykeltillgreppetatt innefattade ett
ofredande flickan och gärningen därför kunde grunda skadestånds-attav

skyldighet enligt nämnda lagrum. Med hänsyn till flickan efter händelsenatt
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fann hovrättenför gåvarit och blivit räddmycket uppskakad utatt ensam,

skäligt.ansågsberättigad till skadestånd. yrkade beloppethon Detatt var

3004dom 1991-01-10,Skåne och Blekinge, DB25. Hovrätten över

tid ofredatnio månadersvid tillfällen underupprepadeEn enman, som
henne ochhandgripligenkvinna följa efter i bil,henne antastaattgenom

vidfnask efter henneskrika otidigheter jävla hora och samt ettsom

tingsrättKarlskronatillfälle skära halsen henne, dömdeshotat att avav

ansågTingsrättenofredande och olaga hot.dom 1990-09-04 för att

däri-kvinnan ochintensitet kontakt medouttröttlig söktmedmannen en
psykiskuppfattat formför något honhenneutsatt avsom ensomgenom
yrkadeKvinnannormalt liv.vilken hindrat henne från levaatt ettterror

lidande. Tingsrätten000 för psykisktersättning med bl.a. 5 krav mannen

yrkadedärersättningen till skäliga 3 000 kr.bestämde Hovrätten, mannen

tingsrättens dom.till 000 fastställdeskadeståndet skulle nedsättas l kr,att

2026. hovrätt, dom 1991-02-07,Svea DB

cirka fem månaderbestående i han underåtalades för ofredandeEn attman

hadeflickvän. Enligt åtalettelefonterror tidigares.k.utövat mot mannenen

gånger ringa tillupprepadesig hänsynslöst kvinnanbetett mot attgenom

tillringtåtalet något dygnvid alla tider. Enligt hade hanhenne dygnets upp

för djävla luder,gånger kvinnan150 gånger och därvid vissa kallat

avseendeskadestånd 10 000 kridioten liknande. Kvinnan yrkade medoch

styrkt1990-03-13 fann intepsykiskt lidande. Tierps tingsrätt dom att

utsträckning, de gångeri ochringt till kvinnan begränsadänmermannen

ringa.haft befogad anledningringt enligt tingsrättenhan hade han att

skadeståndsyrkandet.såväl åtalet HovrättenTingsrätten ogillade därför som

för lidandeersättningbiföll åtalet fullt och tillerkände kvinnandäremot ut

skäliga 3 000med kr.
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27. Hovrätten Skåne och Blekinge, dom 1991-04-16, 2101över DB

En under veckas tid vid nio tillfällen nattetid ringtman som en upp en
kvinna i hennes bostad och väckt såväl kvinnan familjhennes dömdessom

Helsingborgs tingsrätt dom 1990-09-13 för ofredande förpliktadessamtav

ersättning till kvinnan för psykiskt lidande med l 000 kr. Kvinnanutge hade

yrkat 2 000 kr. Hovrätten, dit klagade, fastställde tingsrättens dom.mannen

28. Hovrätten Skåne och Blekinge, dom 1991-05-23, 5117över DB

dömdesEn Malmö tingsrätt 1990-11-06dom för bl.a. två fallman av av
ofredande. hade vidHan tillfälle ofredat flicka bodde iett en som samma
fastighet självhan i den trappuppgången tilltalaattsom genom gemensamma

henne djävlamed hora och flera gånger med båda händernata tag runt

hennes hals och skaka henne. Vid tillfälle hade på linjebusshanett annat en
uttalat till flicka hon tagit sig in i Sverige på falskt och medatten pass -

hennes påstått hon fnaskett från Singapore.att ettgrepp om arm nog var-
Båda flickorna asiatiskt Tingsrätten beaktade i skadestånds-var av ursprung.

delen beteende varit synnerligen hänsynslöst flickorna ochatt motmannens

innefattat mycket förolämpningar, präglade rasism, kvinnoföraktgrova av
och fördomar liksomgrövsta flickaden blivit ofredad inatur, attav som
trappuppgången kommit känna sådan förrädsla hon inteatt attmannen
vågade komma hem till bostaden så länge ibodde kvar fas-ensam mannen

tigheten. Tingsrätten biföll flickornas yrkande ersättning för lidandeom

enligt l kap. 3 § skadeståndslagen med 000 kr respektive 0004 1 kr. Hov-

fann pårätten de skäl tingsrätten anfört dåoch det vid huvudförhandlingen

i hovrätten tydlighetmed framkommit illahur särskilt flickan i trappupp-

gången tagit vid sig det inträffade, tingsrättens dom i den skulledelenattav

fastställas.

29. hovrätt,Svea dom 1991-09-05, 134DB

En dömdes för ofredande sedan han dels med bil blockerat dörrenman en

till telefonkiosk i vilken 15-årig flicka och tillkamrat henneen en en
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fått något knulluppehållit sig, fattat i flickan och uttalat Har dudels tag

för10 000 krnyligen. Flickan skadestånd med bl.a.yrkade mannenav

skadeståndetpsykiskt 1991-04-16 bestämdelidande. Nacka tingsrätt dom

flickan varit frågatill 3 00 och anförde skäl det förkr att om ensom

sådana spårchockartad upplevelse tagit hårt och honhenne satt att upp-som

fann inteångestkänslor bil in bakom henne.levde saktade Hovrättennär en

skäl frångå tingsrättens bedömning.att

30. hovrätt, dom 1990-09-28, 101Svea DB

tingsrätt 1990-02-16 för ofredande sedan hanEn dömdes Falu domman av

kvinna,under nio månaders tid vid antal tillfällen ofredatett stort somen

tilltidigare flera gånger ringahan sammanbott med, dagenattgenom om

000Kvinnan skadestånd med 15hennes bostad. yrkade i målet av mannen

förkr lidande enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen. Hon att mannenuppgav

vissa dagar ringt 30 till och hon grundhade samtal henne attuppemot av

liv; hadeden detta inneburit inte kunnat leva normalt honettpress om

under flera perioder fått telefonjack, för orka medleva med utdraget och att

gått kvinnanhade hon på samtal kurator. Tingsrätten ansåghos attpressen

skäligenför långvarigt psykiskt lidande och skadeståndet bordeutsatts ett att

bestämmas till 10 000 fann inte skadestån-kr. skäl nedHovrätten sättaatt

det. Två ledamöter dock skiljaktiga och ville bestämma ersättningen förvar

lidande till 0005 kr.

31. Göta hovrätt, dom 1992-02-20, 2027DB

till äldreunder två månaders tid gånger ringtEn upprepade enman, som

tillensamboende kvinna förmått ringaoch andraäven tre attpersoner

kvinnan livet kvinnan förstöra egendom,och hota eller hennesatt ta av

anstiftandömdes Linköpings tingsrätt dom 1991-08-30 för ofredande,av

till ofredande anstiftan till Kvinnan skadestånd bl.a.och olaga hot. yrkade

18 O00med kr avseende den kränkning hon för. Tingsrätten bestäm-utsatts

de ersättningen för lidande till 000 därvid brotten4 kr och beaktade att
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riktat sig äldre ensamboendemot Hovrätten ansåg kvinnanen attperson.
borde tillerkännas högre skadestånd för den kränkningett och det psykiska

lidande hon fått utstå och utdömde i detta avseende 8 000 kr.

Överträdelse3.5 besöksförbudav

32. Handens tingsrätt, dom 1990-06-26, 489DB

En hade i sina försök få kontakt med kvinna, vidattman antalett storten
tillfällen under månaders tid, delsarton sparkat, bankat och ringt på

kvinnans lägenhetsdörr skrikiti brevinkastet, dels skickatsamt brev och kort

till kvinnan. Sedan han därefter meddelats besöksförbud innebar hanattsom
förbjöds kontakt med kvinnan, hadeatt ta han vid tillfällen brutittre mot
detta ringa kvinnan. Vid tillfällenaatt hade hangenom ett även hotatupp av

döda kvinnan. Tingsrättenatt dömde för ofredande, överträdelsemannen av
ochbesöksförbud olaga hot förpliktade honom till kvinnansamt att utge yr-

kade 30 000 kr i ersättning för lidande.

Anmärkning Brottsskadenämnden fann inte skäl frångå tingsrättensatt
bedömning beslut 1990-11-14, dnr 106790.

33. Svea hovrätt, dom 1991-04-23, 72DB

En meddelats förbud besöka eller på kontaktman, sättsom att medannat ta

viss kvinna och uppehålla sig i närheten kvinnansatt bostad,en åtaladesav
för ha överträtt förbudet delsatt vid tillfälle uppehålla sigatt iettgenom
närheten bostaden, dels ringa till kvinnan sammanlagtatt 18av genom
gånger. Besöksförbudet föranlett tidigare vid olikaattvar av mannen
tillfällen uttalat hotelser kvinnan och påäven ofredatmot sätt ochannat

trakasserat henne, något flera gånger renderat honom fängelsestraff.som
Kvinnan yrkade skadestånd för psykiskt lidande med 25 000 kr.av mannen
Stockholms tingsrätt dom 1990-06-13 dömde för överträdelsemannen av
besöksförbud och bestämde skadeståndet till 2 00 kr. frågaI skadestån-om
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varitlång tidunderkvinnansidanåtingsrättenbeaktadestorlek attdets ena
fog förvissthadesida och honfråntrakasserierolika attförutsatt mannens

kontakt medvarjeupplevdesjälvhonhon uppgett mannenatt som -——
Å nyligenkvinnanbeaktade tingsrättensidanavskyvärd. andra att en-som

åkla-varigenomtingsrättsdomöverklagatmälsägandei egenskap enavsam
vidkontakt medtillvilket lettogillats,talan mannenmot mannengarens

tingsrättenenligttelefonsamtalenfrågahovrättsförhandlingen. I varom
itidsrymderlängrespriddavarit överinte utandessaockså beakta attatt

kvinnanDärtill komperioder.vissa kortaretill attkoncentreradestort sett

undgå tele-sökaförhonprincipsak för henne attdet attuppgett envara
telefonnummer. Mothemligtbehöva begäraskullefonpäringningar inte

avståndpåflyktigt ochpsykiska lidandetdåoch detbakgrund attdenna av

beskaffenhetlindrigänkunde bedömasinte annatiaktta vara avmannen
be-skäligen bordelidandepsykisktskadeståndet förtingsrättenfann att

till sin skade-bifallhelti hovrättenKvinnan yrkade000 kr.till 2stämmas

bedömning dentill äninte skälemellertidfannständstalan. Hovrätten annan

gjort.tingsrätten

ÄREKRÄNKNINGSBROTT4

Förtal4. 1

1987 285 I1987-04-15, NJAdomdomstolen,34. Högsta s.

förekomi Strömmentiteln MittmedtelevisionsprogramdirektsäntI ett

frihetsberövande.polisiärtefter1982 avledärinslag ettett somom en man,
därvid gjordeintervju medförekom syster,I somprogrammet mannensen

också Ut-börjanvilka ipolismän hontvåvissa uttalanden namngav.om
misshandlat hennesför habeskylldespolismänneninnebartalandena attatt

detta.misstankarstarkahadefall honvisade ibror eller attvart om
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Programchefen åtalades för yttrandefrihetsbrott innefattande förtalgrovt

alternativt förtal. Samtidigt yrkade och de båda polismännenvar en av
skadestånd programchefen och Sveriges Television solidariskt,AB,av av

000med 75 kr för psykiskt lidande förorsakats honom uttalan-som genom
dena. Stockholms tingsrätt dom 1985-04-19 dömde programchefen för

otillåtet iyttrande televisionsprogram innefattande förtal och bestämde

skadeståndet till 25 000 kr för och polismännen. Enligt tingsrättenvar en av
framstod det klart yttrandena medfört psykiskt lidande föratt dem medsom

hänsyn till yttrandena uttalats i mediumatt harett synnerligen storsom

genomslagskraft. Programmet enligt tingsrätten dessutom den ochvar artav
sändes på sådan tid det måste ha nåttatt mycketantas personkrets.storen
Tingsrätten framhöll vidare det i rådande praxis hade iakttagitsatt res-
triktivitet såvitt gällde storleken skadestånd utdömts det påav attsom men

tid hade förmärkts tendens något höja skadeståndenattsenare utöver vaden

svarade penningvärdets fall, vilken tendens tingsrättenmot ansågsom vara
riktig. Svea hovrätt dom 1986-04-09 anslöt sig till tingsrättens bedömning

i skadeståndsdelen. Högsta domstolen, dit endast programchefen och

Sveriges Television klagade,AB fann inte skäl sänka beloppen.att

35. Malmö domtingsrätt, 1987-06-10, 83DB

Ansvarige utgivaren för morgontidningen Arbetet dömdes för tryckfrihets-

brott innefattande förtal förtal,och sedan i tidningengrovt förman ca-
300 000 läsare gångerupprepade med och bild utpekatnamn en man som-
misstänkt för mordet på Olof Palme. Den utpekade iyrkade målet skade-

stånd den ansvarige utgivaren tidningensoch 200ägare med 000 kr förav

ideell skada. Mannen, tid suttit anhållen misstänkt för mordet,som en

han fått chock han efter frisläppandetnäratt fick hansuppgav en veta att

och adress hade röjts i Han kom mötas hat från olikanamn attpressen. av
håll och för hot brev och telefonsamtalutsattes frångenom anonyma per-

tvingadesHan till mindreeller ambulerande tillvaro undersoner. en mer
cirka års tid och levde under ständigett rädsla bli igenkänd. På grundatt
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arbetslivet.återgå tillinte kunnathellerhade hanbli igenkändrädslan attav
lämnatuppgifterbetvivla deanledningintefannTingsrätten att ommannen

sinhadelidande och dettasittlevnadsförhållanden och attändradesina om

röjts i vida kretsar.tryckfrihetsbrottetidentiteti hansgrund att genom

härförersättningenlidande ochbetydandeåsamkatshan attansågRätten att

skiljaktigordförande100 000 kr.skäliga Rättenstillborde bestämmas var

00till 60 kr.ersättningenville bestämmaoch

1990-02-06, 27DBdomhovrätt,36. Svea

utpekatsInternationalentidningenoch bild imedpolisman,Fyra namnsom
tvåvilkaOlof Palme ochi mordetdelaktighetförmisstänkta avsom

i målmyndighetsutövning, yrkadevårdslöstillskyldigautpekatsäven som
tidningensansvarigeskadeståndtryckfrihetsbrottförangående avansvar

tidningen, med mellanutgivarepartiet,Socialistiskaochutgivare avsom

tingsrättlidande. Stockholmspsykisktavseende150 000 kroch50 000 kr

iotillåtna yttrandenföransvarige utgivaren1989-07-06 dömde dendom

000 förskadeståndet till 5 krbestämdeförtal ochinnefattandeskrifttryckt

framhöllTingsrättenbåda andra.000 kr för deoch 15polismännentvå av
utpekatssvåra målsägandenatill de brottmed hänsynförtalsbrotten somatt

också pub-beaktadeallvarligamåste bedömasför attmisstänkta mensom

2 300 exemplarrelativt liten upplagamedVeckotidningiliceringen skett en
bedömning. ledamotEntillfann inte skälvecka.varje Hovrätten varannan

skade-tillerkännassamtliga polismän bordeansågskiljaktig ochdock att

000 kr.med 15stånd

1991 1551991-02-28, NJAdomstolen, dom37. Högsta s.

påblevrestaurangbranscheniverksamhetbedrevEn en morgon-somman
krog-i stället förknarkkungmisstag omnämndlöpsedeltidnings somav
brott-utpekadetidningstextenförening mediLöpsedelnkung. sommannen

ansvarigetidningenstalanväcktegrund.saknade all Mannenslig, vilket mot

dömasutgivaren skulleansvarigedenyrkadeochutgivare och dess ägare att
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för förtal alternativt förtal han på grund tryckfrihetsbrottetgrovt samt att av
tillerkännasskulle skadestånd för psykiskt lidande 100med 000 kr. måletI

framkom löpsedeln hade spridits till 175 olika försäljningsställenatt och

vid dessa och tidningen utkom i 20 000 exemplar. Vidaresatts fram-attupp

kom från tidningens sida, så misstaget upptäckts, ringtatt snart genastman

till de olika försäljningsställena och demrunt ned löpsedeln.uppmanat att ta

någraDessutom hade medarbetare fått i uppdrag sig i staden ochatt utge

ned de löpsedlar inte redan nedplockade.ta ansvarigeDen utgiva-som var

hade också idag lokalradion förklarat löpsedelnattren samma ettvar
Örebromisstag, och dagen därpå hade dementi tagits in i tidningen.en

tingsrätt dom 1988-12-07 ogillade åtalet och skadeståndsyrkandet. Svea

hovrätt dom 1989-06-16 däremot dömde den ansvarige utgivaren för tryck-

frihetsbrott innefattande förtal och förpliktade honom och tidningens ägare

solidariskt ersättning till den skadelidande med 5 000 kr.att utge Hovrätten

ansåg skadan till följd publiceringen blivit begränsad,att bl.a. medav

hänsyn till de långtgående åtgärder vidtagits för begränsa skadeverk-attsom

ningarna. domstolen,Högsta dit endast den ansvarige utgivaren tid-och

ningsägaren hade klagat, fastställde hovrättens dom.

38. hovrätt, domSvea 1991-06-03, 101DB

kvinna,En utpekats i Veckotidning och på dess löpsedel försom atten vara
och lögnerska, väckte enskilt åtal angåendemytoman tryckfrihetsbrott inne-

fattande förtal och yrkade samtidigt skadestånd tidningengrovt och dessav
ansvarige utgivare med 100 000 kr för lidande. Stockholms tingsrätt dom

1990-12-14 biföll åtalet på det den ansvarige utgivarensättet dömdes föratt

tryckfrihetsbrott innefattande förtal. Ersättningen för lidande bestämdes till

10 000 kr, varvid tingsrätten beaktade uppgiftemas spridning.och Hov-art

rätten ansåg med hänsyn dels till den spridningen uppgifterna fått, delsstora

till utvecklingen praxis under år allmän höjning skade-motav senare en av
ståndsbeloppen skadeståndet skäligen borde bestämmas till 25 000att kr.
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Förolämpning4.2

1989-06-28, NJA 1989 374domstolen, dom39. Högsta s.

misshandel bestående i hanför ofredande ochåtaladesK,En att an-man,

främmande etnisktofredat kvinna,och H 4tastat ursprungsom var aven

dra i ochi och rycka och denfatta hennes atttagatt genomarmgenom——
kvinnandärefter,tillmälen. Enligt åtalet hade närkränkandeuttala mannen

påknuffat omkull hennesparkat ellervärja sigförsökt mot angreppet,

åberopandekraftigt hennes hals. Undertagitmarken och stryptagett avom

kvinnanjävla svartskalle yrkaderasistiska uttalandetfällt detKatt

000skadeståndslagen med 25 kr.enligt kap. 3 §ersättning för lidande 1

uttalat1987-04-03 fann inte styrktMölndals tingsrätt dom att mannen

därför skadeståndsyrkandettillmälen lämnadekränkande ochnågra utan

kvinnan.sparkat Ifann heller inte styrktbifall. Tingsrätten att mannen

åtalet för ofredande ochi enlighet medtingsrättenövrigt dömde mannen

1987-12-09 fann styrktSverige domförmisshandel. VästraHovrätten att

däribland jävlatillmälen ordenkränkandeuttalatäven svart-mannen -
sådanaomständigheterna inte varitansåg emellertidskalle. Hovrätten att

meningtillfogats lidande i denkunde hakvinnan uttalandetatt ansesgenom
därförfastställdeskadeståndslagen.i l kap. 3 § Hovrättenavsessom

endast tillhade ställningdomstolen,tingsrättens domslut. Högsta att tasom

kallatfann i likhet med hovrätten klarlagtskadeståndsfrågan, att mannen

syftathade uttalandetEnligt domstolenkvinnan jävla svartskalle. Högsta

ansågdomstolenkvinnans självkänsla. Högstatill varit kränkaoch ägnat att

kvinnantillfogatförolämpning och detuttalandet bedöma attattatt somvar
emellertidyrkatbelopp hontill skadestånd.lidande berättigade Det varsom

skäligenansågs hontill omständigheternaför Med hänsynuppenbart högt.

framhöll000 domskälen Högstaskadestånd 2 kr.tillgodosedd med Iett om

följandedomstolen bl.a.
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Vid tillämpning 3l kap. skadeståndslagen§ skall ersättningens storlekav
pågrundas skönsmässig uppskattning det lidande åsamkats. Här-en av som

vid får den kränktes personliga upplevelse beaktas i första hand börmen
förhärskande etiska och sociala värderingar läggas till grund 1972NJA II

734.s.
påAtt H grund tidigare upplevelser kan ha påverkats särskilt starktav av

det inträffade har varit förutsebart. Många kommer hit flyktingarsom som
liknandehar upplevelser bakom sig och de kan bli djupt kränkta så-att av

dana tillmälen det använde får därförK räkna med. kränkandeDetsom man
uttalandet kan visserligen inte uppfattatsha begränsadän kretsannat av en

det har ändå fällts under sådana omständigheter Hattav personer men upp-
levt det allvarlig diskriminering. Det skall vid skadeståndets be-som en
stämmande också beaktas uttalandet strider grundläggandeatt mot en sam-
hällsvärdering, nämligen den alla människors värde likaäratt oavsett ras,
hudfärg etnisktoch strider såledesDet de ansträngningar frånmotursprung.

sidastatsmaktemas motverka diskriminering på etnisk grund bl.a.att som
tagit sig i införandetuttryck lagen 1986442 etnisk diskrimine-motav
ring.

40. Malmö tingsrätt, dom 1990-01-31, 10DB

iEn samband med omhändertagande smädat polismanettman, som en ge-
denne i ansiktet, åtalades för förolämpning. Polismannen,att spottanom

yrkade skadestånd enligt kap.1 3 § skadeståndslagen med 1 000 kr,som

berättade förhandlingenunder spottloskan hade träffat kindvänster ochatt

runnit över Den rödbrun fulloch blod. Polismannenner munnen. var av
hade upplevt det vidrigt få spottloskan i ansiktet och känna slem-attsom

klumpen. äckligt förnedrande.Det och Han kände det intehan kun-var som
de sigtvätta efteråt och gicktankarna till AIDS och Hepatitsmit-ren

Tingsrätten biföll åtalet fann gärningsmannenta. sitt handlandeatt genom
förorsakat polismannen ersättningsgillt lidande. Tingsrätten uppskattade

lidandet till det polismannen beloppet, 000yrkade dvs. 1 kr.av
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SEXUALBROTT5

Våldtäkt15.

dom 1989-07-05, 1989144Skåne och Blekinge, RH41. Hovrätten över

knuffat15-årig skolflicka och utefterhade förföljt vägEn en nerman en

våldta hade tryckti dike där han försökt henne.henne Mannenattett ner

vilket andnings-för hindra hennes skrik, orsakatflickan markenmot att

skadestånd med 20 000 kr, däravsvårigheter. Flickan yrkade av mannen

lidande.000 för 15 000 kr för dömde5 kr sveda och värk Hovrättensamt

skadeståndets storlektill våldtäkt. Vid bestämmandetför försök avmannen

främst flickan endast 15 år gammal, honbeaktande hovrätten attatt var

detöverfallits efter inträde på ensligt belägen platsmörkrets samt att moten

kränkande. På grundriktade våldet varit mycket skrämmande ochhenne

till 000skadeståndet skäligen borde bestämmas 5därav ansåg hovrätten att

till 000 för lidande.för sveda och värk och 15 krkr

1989-07-07, 198914542. hovrätt, dom RHSvea

års tid förgripit sig på sin hustru upprepadehade under drygtEn ettman

sigvåld tilltvinga samlag med henne.gånger med och hotattgenom

vidockså vid antal tillfällen misshandlat hustrunhadeMannen samtett stort

bostadentid varje gång, låst in henne iupprepade tillfällen, under kortare

träffahuvudför hindra henne från träffa andra ellermän över tagetatt att

fördömdes hovrättenandra för berätta sin situation. Mannenatt avom

frihetsberövande. Samtidigt tillerkändesvåldtäkt, misshandel och olaga

enligt 3 skadeståndslagen medkvinnan ersättning för lidande l kap. § yr-

personliga integritet100 härför anfördes kvinnanskade 000 kr. Som skäl att

lång tid hon åsam-på allvarligt och underkränkts mycket sätt samt attett

kats långvarigt lidande.ett
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43. Hovrätten för Västra Sverige, dom 1989-09-22, RH 1989116

kvinna,En M, hade i samband med restaurangbesök förtärt del al-ett en
kohol och drabbats total minneslucka. När hon några timmar åter-av senare
fick minnet befann hon sig hemma hos liggande inaken dennesen man,
säng. När M skulle lämna lägenheten tilltvingade sig S samlagett attgenom

sigsätta grensle över henne, slå henne i ansiktet och påta ett strupgrepp
henne. S HIV-positiv och använde inte något skyddsmedel. åtaladesHanvar

för våldtäkt. M, under i fall månader kom igrov vart svävasom attsex
ovisshet hon blivit smittad HIV, yrkade skadestånd S medom av av
230 000 kr, 200 000 förkr sveda och värk innefattande för ivarav attoro
framtiden utveckla aids, 30 000 kr för kränkning. Göteborgs tingsrättsamt

dom 1989-06-14 biföll åtalet och uttalade följande i fråga skadeståndetom

I enlighet tingsrättensmed bedömning skuldfrågan har ådragitS sigav
skadeståndsskyldighet M. Mot bakgrundengentemot den praxis påav som

år utvecklats inom det här aktuella området får den yrkadesenare ersätt-
ningen avseende kränkning, 30 OOOkr, skälig.anses

Vid prövningen Mzs skadeståndsyrkande i övrigt beaktar tingsrättenav att
S kan ha överfört smitta till M innebär riskerar sjukdomM kanattsom som
ha dödlig utgång och för närvarande inte kan botas. Härtill kommersom att
M till följd risken själv föra eventuell smitta vidareatt måste underav

tidavsevärd framåt sig till helt livsföring. Smittoriskenanpassa en ny
medför sålunda största tänkbara ingrepp i hennes tillrätt samliv.eget
Hennes möjligheter bilda familj och skaffa bam haratt starkt beskurits för
avsevärd tid. Till dessa omständigheter måste vidare adderas det synnerligen
omfattande psykiska lidande det innebär för också förM avsevärdsom -tid framöver i ovisshetsväva hon blivit smittadatt HIV-virus ellerom av-
ej. Mot bakgrund det sagda tingsrätten den del skade-av attnu anser av
ståndsyrkandet sveda och värk psykiskt lidande skäligen börsamtsom avser
bestämmas till 150 000 kr.

Hovrätten, fastställde tingsrättens dom i ansvarsdelen, i frågauttaladesom

skadeståndet följandeom

I likhet med tingsrätten finner hovrätten den yrkade ersättningen enligt l
kap. 3 § skadeståndslagen skälig. M också,är med bortseendeävenvara
från HIV-smittorisken, berättigad till skadeståndavsevärt för sveda ochett
värk, inkluderande psykiskt lidande till följd gärningen.av
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måstesamlagetHIV-virus vidsmittadblivitMöjligheten honatt uppen-av
tid be-för under denpsykiskt lidande Msåvälmedförabart ett stort som

betydande andra olä-blivit smittad ellerhonför utredahövs att somom
tid.dennaför henne undergenheter

provtagningsrutinertill dehänsynvisar medUtredningen i hovrätten att,
tidpatient,infektionsklinik där M ärtillämpas vid den sexen omsom

patientenöverförts,smittantillräcklig för uteslutamånader attatt omanses
uppgift bör läggasviruset.antikroppar Dennanämnda tid inte harefter mot

förosäkerhetsperioddenlängdengäller bedömatill grund detnär att av
till ersättning.berättigadvilken patienten är

undantagsfalli sällsyntatyda påutredningen kanbeaktasDock skall attatt
efter avsevärtförränkan uppdagasöverförts dettasmitta kan ha utan att

ovannämnda.tidlängre denän
lidandeintensivadetinte,anförda kanbakgrunden det MMot trotsav
såtillberättigadmedföra för henne,smittorisken måste stortettanses

för svedaErsättningen till hennetingsrätten dömtskadestånd det ut.som
70 000inte högre äntillsammanssmittorisken bör sättasföroch värk samt

tillföljaktligen bestämmasskadeståndet skallsammanlagdakr och det
100 000 kr.

medBrottsskadenämndenersättningtillerkändesAnmärkning M senare av
värk.och000 för svedakränkning och 20 kr000 för000 därav 60 kr80 kr

kränkning i dennaförersättningenanförde det gällde typNämnden attnär
kränk-fårdödlig sjukdom,drabbasfall, offret riskerardär att enavav

våldtäktgenomsnittligt falliallvarligareningen än ett avmeravaraanses
67990.Dnr

19891561989-11-02,dom RH44. hovrätt,Göta

medfick liftfrån diskotekpå hemflicka, vägEn E, ett manensom var
kördehemför köra henneställetigen till utseendet.kände Ihon attsom

till oralt samlag.i bilen tvingade Efriluftsområde där hantillut ettmannen
tvingadeochsitt könsorganhuvudvåld tryckte han hennesMed motner

i Eutlösning henneshan fickpenis till desspå hanshenne mun.att suga
ochpsykiskt lidandeför30 000 krmed bl.a.skadeståndyrkade av mannen

ochvåldtäktfördömdeför. ut-kränkning Hovrättenden hon utsatts mannen

allvarligare slaginte varit attdärvid våldet utövatstalade menatt avsom
beaktasbordeallvarligt då detmindrelikväl inte kundebrottet anses som

hadeplats där honensligt belägentillvilja fört henneEsatt mot enmannen
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ringa möjlighet undkomma och där hon inteatt kunde påkalla hjälp. frågaI

skadeståndet tillade hovrättenom

Till följd övergreppet har enligtE vad hon berättat blivit mörkrädd ochav
har svårt umgås naturligt medatt harmän. Hon vidare hon meduppgett att
hänsyn till det fråga oralsexatt drabbats intensiva känslorvar om av av
äckel. Någon utredning skadans och kränkningens och omfattningartom
har därutöver inte förebragts. Hovrätten finner skadeståndet såvittatt avser
ersättning för ideell skada skäligen kan bestämmas till 12 000 kr.

45. Svea hovrätt, dom 1990-02-01, 9DB

En åtaladesB, för rad övergrepp två kvinnorman, han vid skil-moten som
da tider haft anställda i sitt företag och sammanbott med. Beträffande den

kvinnan, H, omfattade åtalet två fall våldtäkt.ena B hade bådaav grov
gångerna bundit Hs och ben och sedan tilltvingat sig samlag medarmar
henne. Dessutom hade han vid tillfället bränt bröstvårtorHs medena en
tändare och vid andra tillfället, efter ha munkavel ochatt ögonbindel påsatt

henne, Ävenhennes axel, blygdbentatuerat och bröst. beträffande denena
andra kvinnan, O, hade enligt åtalet gjort sig skyldig till två fallmannen av

våldtäkt, efter båda gångerna ha bunditatt hennesgrov händer och fötter.

Vid tillfället hade urinerat i Os och därefterena sigmannen onaneratmun
till utlösning på hennes hals och ansikte. Vid andra tillfället hade han utsatt
henne för våld och sedan sig till utlösning påonanerat hennes skinkor.
Åtalet omfattade dessutom flera fall misshandel, olaga frihetsbe-grovav
rövande, misshandel och olaga hot, samtliga brott riktade O. Bl.a. hademot

efter ha bundit henne,attmannen, sträckte sig fråntatuerat en orm som
slidmynningen stjärten. Vid tillfällemot hade hanett annat att stoppagenom
fingrarna i hennes underliv fattat trådarna på hennes spiral ochtag om
dragit denna.ut

H yrkade i målet skadestånd med bl.a. 100 000 kr för lidandeav mannen
enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen, 80 000 kr för sveda och värk samt
185 000 kr för lyte och O yrkade för sin del 200 000 förkr lidande,men.
70 000 kr för sveda och värk 225 000 kr för lyte och måletsamt Imen.
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problempsykiskasvårafåttföljdoch till övergreppenframkom OHatt av

ångestattacker.ochmardrömmarbl.a.och de ledatt av
gälldedetåtalet fullt När1989-05-02 bifölldomStockholms tingsrätt ut.

idomstolarna äveninledningsvistingsrättenkonstateradeskadeståndet att

vidaochmåttliga beloppförhållandevisvåldtäkt dömermål rörande utgrov
detfalldettai målet.yrkas Ibrukarde beloppunderstigande varsom

närmastfråga övergrepp attenligt tingsrättenemellertid extremt grovaom
någonrättspraxis inteSåvitt tingsrätten kunnat utrönavidlikna tortyr. gav

eftersomstorlekersättningensbestämmaledning gälldedirekt detnär att

beträffande Hbestämdesför lidandeErsättningenmotstycke.målet saknade

förersättningDärtill kom000till 100 kr.beträffande O000 ochtill 60 kr

för lyteersättning000 kr ochrespektive 50000med 30 kroch värksveda

000 kr.respektive 10050 000 krmedoch men
pådomtingsrättensfullt ändrademålethade pröva ut,Hovrätten, attsom

tvångsexuelltrubriceradesOpåstådda våldtäktemaså desätt motatt som

påståddhovrättenLikaså rubriceradefrihetsberövande.och olaga groven

tings-hovrättenövrigt fastställdemisshandel. Imisshandel endastOav som
bl.a.uttalade hovrättenskadeståndfrågai ansvarsdelen.dom Irättens om

följande

etiska ochfrån deutgångspunktmedbedömasKränkningen i förstonebör
objektiva be-i samhället. Denförhärskandevärderingarsociala ärsom

offrets sub-bedömningmedemellertid kompletterasdömningen bör aven
jektiva upplevelse. .befunnitshanbrottflertalet debegåendetvidKlarlagt är Batt varomavav

Beaktas börlidande.svårtlångvarigt ochtillfogat och Oövertygad H ett
känslo-beroendeförhållande,speciellabakgrund detockså de motatt av

vidmakt-på förslaget sättåvägabringat ochekonomiskt,mässigt och Bsom
bestämmerbakgrund häravvärja sig.svårt Mothafthållit, särdeles att
000 och60 krfastställdatingsrättendel tillförbeloppet Hzshovrätten av

000till 130 kr.vidkommandeför Os

medoch värksvedaersättning föroch Ohovrätten HtillerkändeDärutöver

varit frågadetvarvid beaktadesrespektive 75 000 kr00 att30 kr om-
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synnerligen svårartad brottslighet för lyte ochsamt med 30 000 krmen-
respektive 75 000 kr.

Högsta domstolen fann i beslut den 26 1990 skäl meddelaattmars
prövningstillstånd.

46. Göta hovrätt, dom 1990-02-05, 48DB

En åtalades för våldtäkt sedan han i parkman överfallit 12-årig flickaen en
och med våld tilltvingat sig samlag. Mannen hadeett bl.a. knuffat omkull
flickan i dike och med händernaett gripit hennes och hals, vilketom mun
medfört andningsvårigheter och hindrat flickan från skrika på hjälp.att
Växjö tingsrätt dom 1989-12-22 biföll åtalet och tillerkände flickan
ersättning för lidande enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen med yrkade 30 000
kr. Därvid beaktades särskilt målsägandenatt flicka 12 årvar en som var
gammal och tidigare inte hade sexualdebuterat.som Hovrätten fann inte skäl
till ändring tingsrättens dom.av

47. Svea hovrätt, dom 1990-10-04, DB 161

En dömdes Falu tingsrätt dom 1990-08-09man för våldtäktav sedan han
med våld tvingat kvinna till sexuellt umgänge beståendeen i han fört inatt
sin manslem i hennes ändtarm. Kvinnan yrkade i målet skadestånd av

med bl.a. 75 O00 kr för lidandemannen enligt l kap. 3 § skadeståndslagen

och 5 000 kr för sveda och värk. framkomDet kvinnan efter händelsenatt
haft sömnsvårigheter och mardrömmar, hon haft kontinuerligatt kontakt
med psykolog och kurator hon försökt arbetaatt vanligt förmen att attsom
på så sätt lättare komma över historien. Tingsrätten bestämde ersättningen
för lidande till 30 000 kr ansåg inte det visats föreligga någonatt skadamen

motiverade ersättning för svedasom och värk. Mannen överklagade domen
och yrkade bl.a. skadeståndet skulleatt sättas ned. Hovrätten fann dock inte
skäl till sådan nedsättning fastställde tingsrättensen utan dom. Hovrätten
framhöll i ansvarsdelen det varit frågaatt s.k. analt samlag vilketettom
måste särskilt förnedrande för kvinna.anses vara en
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1431990-10-23, DBdomhovrätt,48. Svea
1990-domtingsrättSollentunadömdeshärkomst,utländskEn avman, av

bostadi sinhansedanfrihetsberövandeolaga genomochvåldtäkt08-29 för

därefter,flicka16-årigmed samttvå samlagsigtilltvingatvåldochhot en
bostaden.lämnafrånhindrat hennevåld atttid,timmarsfyraunder genom

träffatssedan debostadtill dennesföljt medfrivilligthadeFlickan mannen
00040med bl.a.skadeståndmåletiyrkadediskotek. Honpå mannenavett
honFlickanvärk. attochför sveda00 la15lidande uppgavförkr samt
tid-hon lästmedsambandchock i attdrabbats enhändelsenefter enav

i flerafångenhållitsochvåldtagenblivitkvinnaningsartikel somom en
ochmardrömmarplågatsochsömnsvårigheterfåttsjälvhadeHon avdygn.
Vi-på sin kropp.luktgärningsmannenskunde kännahoniblandtyckte att

fått svårthade attpå henne. Honkonstigttittadefolkhontycktedare att
bliskallhonhennehostankar attväcktedå dessautlänningar,träffa om

eftersomservitrisarbetesittockså slutathadeigen. Honvåldtagen som
våldtäktenefterhonvilketmed henne,flirtabrukademånga gästernaav

tagithadearbetet. Honåtergå tillkunnaföräckladalltförsigkände attav
gångungefärdemträffadeochläkareochpsykolog permed enkontakt

hänsyntingsrättenfannstorlekskadeståndets attövervägandeVidvecka. av
självmantochgärningsmannenmedvarit bekantflickantillborde atttas

16 årendasthonockså tillbostadtill hans attföljt med honom varmen
blivit upplystvadtillochförhållandentill dessaMed hänsyngammal. som

skäligttingsrättenansågför flickanfåttföljder deoch degärningarnaom
lidande och000 för30 kr000 kr, däravtill 40skadeståndetbestämmaatt

iyrkadeochöverklagade domenvärk. Mannensveda ochför10 000 kr

emellertidfannned. Hovrättenskulle sättasskadeståndetbl.a.hovrätten att

bedömning.frångå tingsrättensskälinte att

1991351990-12-12, RHdomhovrätt,49. Svea

sigerbjödochkvinna, N, attprostitueradtillsigvändeM,En enman,
i dennesmed hemföljde Mochaccepteradesamlag. N600 förkrbetala ett
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bostad. visadeDär det sig inteM hade så mycketatt han utfåstpengar som
sig betala. villeNatt då lämna bostaden hindrades iM ställetmen av som
med våld tilltvingade sig samlag med henne. Våldet bestod i brötMatt upp
Nzs på och tilldelade hennearm knytnävsslag iryggen ansiktet.ett M
åtalades för våldtäkt, varvid N yrkade skadestånd honom med bl.a.av
35 000 kr för lidande enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen. Hon viduppgav
tingsrätten hon blivit rädd föratt hon fåttatt sömnproblemattvara ensam,
och haft mardrömmar hon efter händelsensamt att valt sina kunder noga
och inte längre följt med dem hem, vilket inneburit hon kommit fåatt att
arbeta dubbelt jämfört med tidigare. Stockholms tingsrättupp dom 1990-
10-08 biföll åtalet och bestämde ersättningen för lidande till 25 000 kr.
Tingsrätten framhöll därvid bl.a. våldtäkt alltid innebäratt kränkningen en

den personliga integriteten denav skadelidandes yrkeoavsett eller syssel-
sättning. Sedan M överklagat domen och yrkat bl.a. ersättningen föratt
kränkning skulle sättas ned till 10 000 kr uttalade hovrätten i denna del

En våldtäkt innebär alltid kränkning offrets personliga integritet.en Ettav
väsentligt inslag i denna kränkning utgör den skändning den sexuellasom
handlingen i sig innebär. N har varit villig betalning ha samlagatt mot med
M. Hon har fortsatt prostituera sig ävenatt efter våldtäkten, inte verkarsom
ha lett till andra inskränkningar i hennes yrkesverksamhet än hon inteatt
längre går hem till sina kunder. Vid övervägande det anförda finner hov-av
rätten den kränkningatt N blivit för våldtäktenutsatt intesom ärgenom
svårare än den fåratt gottgjord med det ersättningsbelopp å 10 000anses
kr M vitsordat.som

En ledamot skiljaktig i skadeståndsfrågan och anfördevar

M har hävdat ersättningen tillatt prostituerad, för våldtäkt,utsattsen som
bör sättas lägre iän det s.k. normalfallet med hänsyn till den medvetna risk

prostituerade utsätter sig för. vill försom Jag min del bestämt avvisa en
sådan tanke. En grundläggande princip för rättstillämpningen måste allavara
människors lika värde. Det är väl känt många prostituerade kvinnoratt -liksom fallet är med N är narkotikamissbrukare. För finansiera sittatt——
missbruk har de prostituerat sig. All erfarenhet visar kvinnor inom dennaatt

är för hårt förtryckutsatta frångrupp ett antingenmän, dessa kunder,är
narkotikasäljare eller hallickari Det därförär vikt samhället intestor attav
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skulleavseendenågotförtryck idettauppfattaskansignaler attsomsomger
bedöm-straffrättsligagivetvis densammanhang ärdettalegitimt. Ivara

ocksåemellertidmåstemeningminEnligtbetydelse.avgörandeningen av
markerar,klart attpå sättskebedömningenskadeståndsrättsliga ettden som

detskyddsvärda närmindrefår betraktasintekvinnorprostituerade som
till dehänvisaocksåjagvillAvslutningsvis avsexualbrott.gäller - skadeståndsbeloppenhöjningamabeslutadenyligenbrottsskadenämnden av

vid våldtäkt.

meddelaskäl1991januari23 attbeslut denfann idomstolenHögsta

prövningstillstånd.

2121990-12-17, DBdomhovrätt,50. Svea

haft för-tidigarehankvinna,medsig samlagtilltvingadeEn somenman
tilldela henneochgolvethuvuddunka hennes motmed,hållande attgenom
schampoflas-förde hanSamtidigtansiktet.knytnävsslag ihårdaflera upp en

blöda. Mannenbörjade satteföljd dettillvilket fickslidakvinnans attika
penis,hanshennetvingadeochkvinnan attdärefter grenslesig över suga

åtala-huvud. Mannenkvinnanspåutlösningfickonanerade ochvarefter han

75 000medskadeståndyrkadevarvid kvinnanför våldtäkt,des mannenav
ochskadeståndslagen3 §1 kap.enligtför lidande000 kr65däravkr,
bi-1990-10-30,domtingsrättHandensvärk.sveda och000 för som10 kr

dekränkandeallvarlig och art attsåvåldtäktenfannåtalet,föll att var av
ñckvärksveda ochkränkningsåvälbeträffande an-yrkatsbelopp somsom

bedömning.skäl görafann inteskäliga. Hovrätten att annanses

30151991-01-25, DBdomoch Blekinge,Skåne51. Hovrätten över

underpromeneradefest nattenfrånhempå väg en-kvinnaEn envarsom
erbjödpersonbiliokändhon mötteMalmö näri centrala sommanensam

medföljavilleVäl frammeaccepterade.Kvinnanskjuts hem. mannenhenne
nekadekvinnankaffe. Närkoppförlägenheti denneskvinnan enupp

låsabilengå attfrånhennehindrade attdetta genomhonom urmannen
följdTillpassagerarsäte.i bilenskvinnanvåldtogvarpå han avbildörrama,
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övergreppet drabbades kvinnan rädsla, ångest, nervositet och sömnsvårig-av
heter. Hon yrkade skadestånd med 75 000 kr, 25 000 krav mannen varav
för sveda och värk och 50 000 kr för lidande på grund kränkning.av
Malmö tingsrätt dom 1990-11-23 dömde för våldtäkt enligt 6 kap.mannen
l 2§ brottsbalken och förpliktadest honom skadestånd tillatt kvinnanutge

med 50 000 kr, 10 000 kr för sveda och värk och 40 000varav kr för lidan-
de. Hovrätten ansåg gärningen haft överfallsliknandeatt karaktär och denatt
bl.a. därför bedöma våldtäktatt enligt 6 kap. l § lvar brottsbalken.som st

frågaI skadeståndets storlek fann hovrätten emellertidom inte skäl ändraatt
vad tingsrätten bestämt.

52. Svea hovrätt, dom 1991-01-28, 18DB

En vid tillfälle tilltvingat sigett samlagman med sinsom sambos åttaåriga

dotter dömdes Stockholms tingsrätt dom 1990-11-21 förav våldtäkt och
förpliktades skadestånd tillatt flickanutge med, förutom 40 O00 kr för
sveda och värk, 80 000 kr för lidande enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen.
Tingsrätten framhöll i bl.a. flickan befunnitatt sig i mycket utsatten
situation. Hon hade blivit inlåst på och hennesett på hjälp haderum rop
inte uppfattats Modern låg och berusad iav mamman. iett annatsov rum
lägenheten. Enligt tingsrätten innefattade brottet sådant mått kränk-ett av
ning, det skadestånd flickanatt yrkat skäligt. Hovrätten fastställdevar
tingsrättens dom.

53. Högsta domstolen, dom 1991-02-15, NJA 1991 83s.
En dömdes för han under års tidatt vidman myckettre antal till-ett stort
fällen misshandlat sin sambo och under tid vid upprepade tillfällensamma
med våld tvingat sambon till samlag. Gämingama rubricerades miss-som
handel enligt 3 kap. 5 § brottsbalken och våldtäkt enligt 6 kap. l § första

stycket brottsbalken. Misshandeln hade bestått i slag med handen kvin-mot
huvud och vid tillfälle inans samt såarmar ett kvinnan fåttstruptag, att

svårigheter andas. I sambandatt med våldtäktema hade betvingatmannen
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då honoch,benkraft hennesmed såramotståndfysiska attkvinnans genom
överkropp.ochhenneskraftigthålla runtloss, tag armarförsökt komma ett

00070medskadeståndyrkatkvinnanhadeåtalet mannenanledning avI av
domstolenlidande. Högstapsykisktvärkochsvedasåvälavseendekr, som

förkundeintebeloppetyrkadedetmed hovrätten, ansesi likhet attansåg,
dom-Högstabrotten.tillfogatskvinnanlidandedetför genomhögt som

skadeståndsbeloppetvärdegånger är attmångadetframhöllstolen att av
falldettaiansåg detersättningspostema attolikapå defördelas men

uppdelning.sådananledning görasaknades en

40321991-02-15, DBdomBlekinge,ochSkåne54. Hovrätten över
våldmedlokal därtilltvå okända mänmedföljde mannenkvinna enaEn en

mycketsamlagetupplevdeKvinnansamlag.analttill somhennetvingade ett
obalanspsykiskihonEfteråt komdödad.bliförräddoch attsmärtsamt var

drabbadesHIV-virus. Honsmittadblivitha avrädslakändeoch att avav
dess-hadekvällarna. Hongåintevågadeoch utsömnsvårigheter omensam
medskadeståndyrkadeHonsin pojkvän.medsamlivetifått problemutom

kränkningför000 kr40värk ochochsvedaför000 kr10därav000 kr,50

1990-12-19,domtingsrättMalmöintegriteten. sompersonligadenav
därav000 kr,40tillskadeståndetbestämdevåldtäkt,fördömde mannen

fannHovrättenskadeståndslagen.3 §kap.enligt lför lidande000 kr30
kvinnansbifallaheltskälnågra närmare attskäligt attutan ange --—

skadeståndsyrkande.

50441991-02-28, DTdomBlekinge,ochSkåneHovrätten55. över
för våld-1989-07-03domtingsrättLandskronadömdes20-årigEn avman

försthadeflickvän. Mannentillväninnaflicka,14-årigtäkt mannensenav
till-berusadeutnyttjat hennesoch sedanalkoholdrickaflickanförmått att

samlagsigtilltvingatvåld,visst ettvilja, meduttaladehennesochstånd mot
Efteråträdd.uppriven ochmycketvid övergreppetFlickan blevmed henne.

Hennesförsta nätterna.deintekundedeprimerad ochsigkände hon sova
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menstruation uteblev tid. ÄvenHon drabbades ibland gråtattacker.en av
inför rättegången hade hon blivit uppskärrad och fått sömnproblem. Hon
hade fortfarande vissa besvärnervösa och hyste farhågor för hur hon i
framtiden skulle klara relationer med män. Hon kände det någotav som om
ömtåligt blivit förstört för henne. Flickan yrkade skadestånd medav mannen

samlat belopp 50 000ett kr för sveda och värk lidandeom enligt lsamt
kap. 3 § skadeståndslagen. Tingsrätten beaktade flickan tillfogats vissaatt
lindriga fysiska skador och lidit psykiskt skada i form huvudvärk,av mag-

och sömnproblemont huvudsakligen övergående Därtill beaktadesav natur.
flickan råkat i kris till följdatt övergreppet sexuellasamt övergreppattav

barn alltid påverkarmot deras fortsatta utveckling med risk för framtida

svårigheter. Flickan tillerkändes därför i detta avseende skadestånd med
15 000 kr i för allt. Hon överklagadeett domen och yrkade helt bifall till

sin talan. hovrättenI hon bl.a. hon till följd händelsenattuppgav ävenav
drabbats koncentrationssvårigheter i skolan och fåttav försämrade skol-

resultat, hon hade mardrömmaratt gärningsmannen och hon inteom att
längre hade några känslor för ha samlag med sinatt pojkvän. Hovrätten
ansåg den inverkan händelsenatt haft på flickans personliga förhållanden

berättigade henne till väsentligt högreett skadeståndsbelopp än det tings-

rätten kommit fram till och det inte fanns skälatt tillerkänna henne lägreatt
belopp vad honän yrkat, dvs. 50 000 kr för sveda och värk och lidande.

56. Hovrätten Skåneöver och Blekinge, dom 1991-03-27, 1093DB

En narkotikamissbrukare långsedan tid tillbaka,man, misshandlade och

våldtog vid tillfällen 21-årigtre kvinna. Mannen och kvinnan hade haften
sällskap med varandra i och halvt år och tidvistre bott tillsammans.ett

Under denna tid hade kvinnan för upprepad misshandel,utsatt fleramannen
gånger i ilska över kvinnan inte velatatt till narkotika.ge mannen pengar
Misshandeln bestod i tagitatt på kvinnan och tilldelatstrupgreppmannen
henne dansk skalle, föranlett smärta och svullnad ien Våld-som pannan.
täktema bestod i tilltvingat sigatt samlag med kvinnan imannen genom
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aggressivt sätt.ochhotfulltuppträdatillstånd ettnarkotikapåverkat

långdåligt underpsykisktmåtthontingsrätteni attKvinnan, uppgavsom
skadeståndyrkadedjur,behandlad närmast avsig ettoch känttid som

00010integritetskränkning och000 för40 kr000 kr50med varavmannen
dömde1991-03-27domtingsrättLandskronavärk.ochför svedakr

ochbrottsbalkenl6 l §enligt kap.våldtäkt stmisshandelför samtmannen
Närbelopp.yrkademedtill kvinnanskadeståndförpliktade honom att utge

visserligendennatingsrättenframhöllintegritetskränkningen attgälldedet

ochvåldtäktemai de attkulminerattidlång treunderbyggtshade menupp
skulleskadeståndsbeloppyrkatallvarligsådessavid attkränkningen var

tämligenvaritvåldetsin sidaanförde å attdäremot avutgå. Hovrätten
varitförhållandetdetendast attutgjortshotet mannenlindrig ochart av

förhållandevisfickvisserligenkränkningennarkotikapåverkad, ansesatt
inbördeskvinnansochfrånkunde bortseinteallvarlig mannenatt manmen
normalthaftefterföre övergreppen ettsåväldesåledesochrelation att som

sexuella över-dedärföransågvarandra. Hovrätten attsamliv medsexuellt

brottsbalken26 kap. l §enligtvåldtäktrubricerasborde somgreppen
kundeskadeståndslagen3 §enligt l kap.lidandeersättningen föroch att

00030 kr.vidstanna

41091991-05-06, DBdomBlekinge,ochSkåne57. Hovrätten över

Dottern,sin dotter.sexuelltförgripit sigtidårsfleraunderhadeEn man
förmåttsgångerupprepadebörjade, hadeåtta år övergreppennärvarsom

också tvingatshonom att taochmedsamlagtill att menonanerapappan
år16respektive12dotterntillfällen,två närVidpenis ihans varmun.

Flickanmed henne.samlagsigtilltvingatvåldmedhadegammal, mannen
för lidande000 kr350000 kr,400medskadeståndyrkade varavpappanav

värk.och Isvedaför50 000 krochskadeståndslagen3 §enligt l kap.

allvarligtfysisk smärta,förutomåsamkats,flickanframkomtingsrätten att

i skolan, sömnpro-koncentrationssvårigheterfåtthadelidande.psykiskt Hon

gjortocksåhonhadeångestFylldrelationssvårigheter.ochblem avstora



SOU 84 3451992

självmordsförsök. Kristianstads tingsrätt dom 1991-02-26 dömdeett

för våldtäkt, otukt med och sexuellt utnyttjandebarn grovtmannen grov av

underårig till fängelse år. omfattningenMed beaktande de skadorsex av av

flickan tillfogats uppkommit lång tidoch de under och under föratt en

flickan särskilt känslig tid tingsrätten skadeståndet 160bestämde till 000 kr,

50 000 kr fördärav sveda och värk 110 000 kr för lidande enligt 1samt

3 skadeståndslagen.kap. § ansåg varitHovrätten mycketövergreppenatt av

allvarlig och beaktade vid straffmätningen de riktat sig dotternart att mot

liksom utnyttjandetdet sexuella inte i ringa mån hade varit förenat medatt

våld. Vidare beaktades försvarande omständighet dottern vidattsom en

brottslighetens början åttaendast år gammal och skettövergreppenattvar

tid förunder lång och dottems utveckling betydelsefull tidsperiod. Mannen

också svikit förtroende,hade dottems och möjligheterhennes freda sigatt

varithade starkt begränsade. slutligenHovrätten lade särskild vikt vid den

för framtidarisk skador föreligger vid sexualbrott dennastora artsom av

fann vidoch samlad bedömning fängelsestraffets längd skulle be-atten

till åtta år. frågaI skadeståndet beaktadestämmas hovrätten över-attom

flickan skuldkänslor ångest liksomoch koncentrationsproblemgettgreppen

också till självdestruktivtlett beteende vilket bl.a. tagit sig uttryckettmen

i självmordsförsök. Flickan levde alltjämt under psykisk och visadepress

tecken låg självkänsla, och hela hennes livssituation förbelägg ettgav

fortsatt självdestruktivt fannsbeteende. enligt hovrätten anledningDet tro

följderna flickanövergreppen kom följa under hennes livatt att restenav av

fortsättningsvisoch de påverkaäven kom hennes situation. dennaMotatt att

bakgrund fann hovrätten skäligt ersättningen för lidande enligtbestämmaatt

l kap. 3 § skadeståndslagen till 200 000 kr ersättningen för sveda ochsamt

värk till betydande belopp; processuella emellertidskäl kunde denett av

ersättningen inte bestämmas till yrkade 50 000än kr.mer
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hovrätt, dom 1991-07-09, 8758. Svea DB

förgripit sig på sinunder månaders tid på olika hustrusättEn treman som

för misshandel, olaga tvång, i rättssak och våldtäkt.åtalades övergrepp

vid tillfällen tilldelat kvinnan slag och sparkarhade upprepadeMannen mot

tillfälle klippt kvinnans här.huvud och kropp vid delsamt ett storav en av

tillfälle lyft kniv kvinnan tvingat följaVid hade han och henneett annat mot

till badplats och där sig kappa och stövlar. därpå hademed Dagentaen av

påhotat döda kvinnan och skära henne hon gjordeögonenutattmannen om

slutligen våld tving-polisanmälan honom. hade och hotMannenmot genom

därvidhustrun till samlag och till på hans manslem. hadeHanattat suga

i viftat kniv, brinnande tidningtilldelat henne slag huvudet medsamt en en

brinnande cigarettändare framför henne. Kvinnan yrkade skadeståndoch en

101 000 kr för lidande enligt l kap. 3 skadeståndsla-bl.a. med §mannenav

avsåg 000 våldtäkten, 000 i70 la 5 kr rättssak,Därav övergreppetgen.

tvånget, 10 000 misshandelstillfället fick håret5 000 kr olaga kr honnär

misshandelsbrott. tingsrättenavklippt resterande ll 000 kr övriga Isamt

till sig smutsigkvinnan hon följd beteende känt ochattuppgav av mannens

psykiskt förnedrad. Särskilt åtgärd klippa hår hadehennesatt avmannens

haft svårt visahon upplevt ytterligt förnedrande och hon hade sedanattsom

försig för andra människor. mådde psykiskt dåligt och hade svårtHon att

och kunde inte längre hade också sitt hyres-Hon sagtsova vara ensam. upp

sig i därkontrakt eftersom hon inte kunde tänka bo kvar den lägenhetatt

misshandlat, våldtagit Stockholms tingsrätthennes hotat och henne.man

ersättningen för1991-05-07 biföll åtalet i dess helhet och bestämdedom

50 000lidande utifrån den samlade brottsligheten till kr. Mannen över-

skadeståndet skulleklagade domen och yrkade i hovrätten bl.a. sättasatt

skadeståndet inte kundeansåg emellertid utdömdaned. detHovrätten att

kvinnan tillfogats. Enligtför med tanke på det lidandehögtanses som

sadism; det gälldehade haft inslag utstuderadhovrätten övergreppen av

kvinnan.i övrigt varit kränkande försärskilt våldtäkten, också mycketsom

pågått under längreBeträffande misshandeln framhöll hovrätten denatt en
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tid medfört kvinnanoch successivt brutits därigenom kommitned ochatt att

helt haft självsakna lämna eller för andra röja vadatt mannen personer

försiggick mellan dem.som

59. SkåneHovrätten och Blekinge, dom 1991-07-30, 1173DBöver

tvingade våld sextonårig kvinnaTre män till ha sexuelltattgenom en

med två beträffandeumgänge dem vid två tillfällen, alltmännen,av en av

under och Våldet bestod i gärningsmännen betvingadenatt. atten samma

kvinnans motstånd kraft hålla fast kvinnansmed och ben.attgenom armar

Trelleborgs tingsrätt dom 1991-06-03 dömde två för våldtäktmännenav

medhjälp tilloch våldtäkt och den tredje för medhjälp till våldtäkt. Kvinnan,-
yrkat skadestånd solidariskt med 75 000 kr, 60 000männensom av varav

kr för lidande 000och 15 kr för i tingsrättensveda och värk, attuppgav

efterhon händelsen bl.a. haft skam- och ovärdighetskänslor och honatt

blivit direkt. Tingsrätten fannvuxen kvinnan fick skäligenatt anses

gottgjord ersättning 50 000med la, skulle soli-männenutgesen om som av

dariskt, och det saknades anledning dela beloppet på olika del-att att upp

tingsrättensändrade dom påHovrätten bl.a. så densättposter. att man som

förgripit sig på kvinnan två gånger förpliktades yrkade 75 000 la,utge

50 000 kr solidariskt med de båda andra gärningsmännen. Hovrättenvarav

ansåg åldermed hänsyn till kvinnans och omständigheterna vid övergrep-

särskilt det förhållandet uppenbarligen handlat ide männentreattpen,

samråd, varit allvarliga i integritetskränkande.övergreppen och hög gradatt

60. hovrätt,Svea dom 1992-03-31 97DB,
dömdesEn Stockholms tingsrätt dom 1992-01-24 för våldtäktman av grov

medelst misshandel på HIV-virus, våldsedan han, bar ochgrov genomsom

hot tvingat kvinna till därmed jämförligt sexuelltsamlag och umgängeen

Övergreppetfått till följd kvinnanäven smittats med hadeHIV. ägtattsom

i bostad och pågått under hel Bl.a. hade mednatt.rum mannens en mannen

sin penis upprepade gånger i kvinnans slida, analöppningochträngt mun
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kondom. Kvinnan yrkade skadestånd med 700 000 kr, där-användautan att

livsfarligt 100 000 för600 000 kr för sveda och värk och krsamtav men

3 skadeståndslagen. Tingsrätten skadestån-lidande enligt 1 kap. § bestämde

därvid varit fråga mycketdet till yrkat belopp och beaktade detatt om en

allvarlig kränkning i kraftig sänkning kvinnans livs-resulterat avsom en

kvalitet sannolikt leda till förkortning hennes liv.och kom Hov-att en av

tillfann inte skäl till bedömning. har överklagatsDomenrätten annan

domstolen.Högsta

20 1992Anmärkning. Brottskadenämnden fann i beslut den maj Dnr
65991 kvinnan tillerkännas ersättning dels 500 000 krborde medatt

personligaavseende personskada, dels 200 000 kr för den kränkning denav
integriteten hon för och enligt nämnden de all-utsattssom som var en av

På brottsskadeersättningvarligaste kunde tänkas. grund medattsom av
anledning får utgå tjugo gånger basbeloppet,personskada med högstav
kunde inte ersättning 674 000 kr.nämnden lämna med änmer

61. Svea hovrätt, dom 1992-04-24, 80DB

dömdes för våldtäkt och olaga tvång. hade söktEn Han pros-man upp en

tituerad kvinna på Malmskillnadsgatan i Stockholm och erbjudit 400 kr mot

betjänade franskt i bilen. begavhon honom Sedan kvinnanatt accepterat

sig i bil till ensligt överlämnadede belägen plats. Därmannens en mannen

Kvinnan försökte tillfredsställa lyckas.sedan attutanpengarna. mannen

då irriterad tilldelade knytnävsslagblev och henneMannen överett munnen.

klåförklarade han ville ha samlag med och han skulleHan henneatt att upp

slita henne kläderna och henne naken hon vägrade.henne, kasta utav om

Kvinnan vågade inte på Därefter hennegå med samlag. hanänannat att tog

objekt förmed till lägenhet och tvingade henne våldmed att por-en vara

gångnografifotografering. anslutning härtill tilltvingade sighan ännuI en

kvinnan efter knuffat på Kvinnansamlag med ha omkull henne golvet.att

000 för lidande enligtyrkade i målet skadestånd med 50 000 kr, 40 krvarav

3 10 0001 kap. § skadeståndslagen och kr för sveda och värk. Stockholms

1992-02-19 tillerkände och åberopadetingsrätt dom henne yrkat belopp



SOU 1992 84 349

därvid beloppet stod i överensstämmelse med Brottsskadenämndensatt

praxis inteoch det fanns skäl frångå denna praxis. Hovrätten anslötatt att

sig till tingsrättens uppfattning i skadeståndsfrågan.

62. domstolen, dom 1992-07-02,Högsta 337DB

åtalades för våldtäktEn bestående i han under och halvtatt ett ettman grov

års tid vid tvåhundra tillfällen våldmed och hot våld tvingat sinca om

dotter, C, före och efter det hon fyllt år, till15 samlag och medstrax att --
jämförligasamlag sexuella vaginalt,umgängen analt och oralt. Mannen-

åtalades dessutom för sexuellt utnyttjande underårig, bestående igrovt av

vidhan upprepade tillfällen under tid haft sexuellt medumgängeatt samma

dottern bl.a. in sina fingrar i hennes tvingakönsorgan,att stoppagenom

henne sig och vid tillfälle fullbordatha samlag med henne.att ettonanera

C yrkade i målet skadestånd fadern med 275 000 kr, 200 000 krav varav
för lidande enligt 31 kap. § skadeståndslagen och 75 000 kr för sveda och

värk lyte och Södertälje tingsrätt dom 1992-01-03 fann styrktsamt men.

sexuellt förgripit sig på C och det skett i mycketatt att stormannen

omfattning, inte vid så många tillfällenän åklagaren påstått.om som

Tingsrätten dömde för våldtäkt och sexuellt utnyttjande,grovtmannen grov

och förpliktade honom skadestånd till C med yrkade belopp. Rättensatt utge

ordförande dock skiljaktig i fråga skadeståndets storlek och ansågvar om

detta skäligen borde 000bestämmas till 150 kr för kränkning 50 000ochatt

förkr sveda och värk 1992-03-31lyte och Svea hovrätt domsamt men.

fann styrkt hade förgripit sig på endast vid tillfällenCatt tremannen men

och dömde honom för utnyttjandesexuellt underårig, sexuelltgrovt ut-av

nyttjande underårig och försök till underårig.sexuellt utnyttjandeav av

skadeståndet bestämdes till 80hovrätten 000 kr, 50 000 kr förav varav

lidande enligt 1 kap. 3 skadeståndslagen§ och 30 000 kr för sveda och

värk. I Högsta domstolen efter fadernsC hon avslöjandetattuppgav av

tvingatsövergrepp lämna sin familj sinaoch och bodde hosvänner numera

fosterfamilj hade ocksåHon bytt Sedan honort.en en annan namn.
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sinflyttat hemifrån hade haft sporadiska kontakter med ochhon endast mor

fadern släktingar skulle fåsina syskon. rädd för och hansHon vetaattvar

pojkar, eftersom honhon befann sig. kände motstånd träffaHon mot attvar

i fortlöpanderädd för de skall likna hennes far. behovHonattvar var av

idomstolen ändrade hovrättens domkontakt med psykolog. Högsta ansvars-

skadeståndet be-delen och fastställde i den delen tingsrättens domslut.

30 000 krtill 130 000 100 000 kr avsåg kränkning ochstämdes kr, varav

föl-skadeståndsfrågan anförde domstolen bl.a.sveda och värk. HögstaI

jande

fadernsför allvarlig kränkningKlart C har mycketär att utsatts genomen
övergreppen förhållandevis lång tidpågått underhenne. harövergrepp mot

och för utveckling känslig period. harunder Czs Hon övergrep-genomen
vållats allvarliga psykiska förhållanden har totaltproblem. Hennes yttrepen

sin familjförändrats tvingats bostadsort och bryta medhon bytaattgenom
sinaoch vänner.

domstolenVid bedömning samtliga omständigheter finner Högsta atten av
100 000 och förskäligen bör tillerkännas ersättning för kränkning med krC

försveda 30 000 utredningen inte stödoch värk med kr. Däremot attger
tillerkänna någon ersättning för lyte ochhenne men.

tvång5.2 Sexuellt

63. 1990-10-23, 607Göta hovrätt, dom DB

till1990-04-03 för försök sexuelltdömdes Eksjö tingsrätt domEn man av

flicka golvet,tvång, i sin dragit omkull fjortonårigsedan han bostad en

däreftersin penis ochhållit fast dragit tagit framhenne, hennes trosor,ner

formsig på flickan i avsikt tilltvinga sig någon sexuellt umgänge.lagt att av

intePå telefonsamtal hade brottetgrund blivit avbrutenattav mannen av

ochkommit till fullbordan. Flickan vid tillfället på besök hos mannenvar

på långtbrukade vistas hos honom på grund han hade hästar. Deatt varav

flickan skadeståndhåll släkt med varandra. På grund yrkadeövergreppetav

3 §000 för lidande enligt 1 kap.65 000 kr, 35 krmedav mannen varav
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skadeståndslagen och 30 000 kr för sveda och Tingsrättenvärk. fann utrett

flickan drabbats sådana psykiska effekter i form rädsla,att sömn-av av
svårigheter, koncentrationssvårigheter vanligt förekommandeårm.m. som

vid allvarliga sexuella och dessaövergrepp besvär kunde beståatt antas

viss tidäven framöver. Likaså ansåg tingsrätten innefattatbrottetatt en

avsevärd kränkning och resulterat i allvarliga psykiska besvär. denMot

bakgrunden fann tingsrätten skäligt bestämma skadeståndet till 35 00 kr,

15 000 förkr lidande och 20 000 kr för sveda och värk. Hovrättenvarav

fann inte anledning till bedömning.annan

64. Sollentuna tingsrätt, dom 1990-12-14, 817DB

En dömdes för sexuellt tvång sedan han hot tvingat kvinnaman genom en
hålla i hans erigerade penis. Tingsrätten fann skäligt tillerkännaatt att

kvinnan skadestånd med 25yrkade 000 kr, 15 000 förkr sveda ochvarav
värk 10 000 kr för lidande enligt 31 kap. § skadeståndslagen.samt

5.3 Sexuellt utnyttjande

65. hovrätt,Svea dom 1991-06-18, 129DB

En anställd skötare på psykiatrisk klinik, åtalades för sexuelltman, som en

utnyttjande bestående i åtminstonehan vid två tillfällen förmåttatt en
kvinna, intagen för vård på kliniken, till sexuellt umgängesom var genom

otillbörligt utnyttja hon sjuk. Kvinnan skadeståndatt yrkadeatt var av

med 60 000, 50 000 kr för lidande enligt l kap. 3 § skade-mannen varav

ståndslagen och 10 000 förkr sveda och värk. målet kvinnanI framkom att

på grund sitt sjukdomstillstånd hade begränsat vilje-omdöme och nedsattav

kraft. Hon hon inte gjort något motstånd. trodde nämligenHonattuppgav

hon inte hade rätt motstånd fickatt göra hangöraatt utan att mannen som
ville eftersom han tillhörde personalen. Falu tingsrätt 1990-12-21dom

biföll åtalet och tillerkände kvinnan skadestånd med 15 000 kr i för allt.ett
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framgickfrån psykolog vilket över-hovrätten åberopades intygI attav

händel-fortfarande år efterfått vittgående konsekvenser och ettgreppet -
genomgick indivi-tillvaro.inverkan på kvinnans Honhade avsevärdsen -

intygettvå gånger i veckan.dualterapeutisk behandling psykolog Avhos

hafträttegångarna hadeframgick vidare kvinnan i samband medatt mar-

varitkoncentrationssvårigheter rastlös. Hovrättendrömmar, ochsömn- samt

yrkadefått för kvinnan defann med till följderhänsyn de övergreppen att

lidande,och värkskadeståndsbeloppen, såväl vad gällde sveda varsom

skäliga.

1992-07-31, 41966. Jönköpings domtingsrätt, DB

nattetidavdelning, förgrep sigintagen på psykiatriskA,En man, som var

efterpå sittpå kvinnlig medpatient, vid tillfället låg ochB, rumen som sov

sig bakomladeha fått starkt sövande mediciner. drogA Batt trosorna,av

dåpenis slida. vaknadepå henne och förde in sin i hennes B uppryggen

varvid åklagarenför sexuellt utnyttjandeoch ropade hjälp. åtaladesA

medvilja ochgjorde gällande han haft samlag med hennesB ut-att mot

100 000skadestånd mednyttjande hennes hjälplösa tillstånd. yrkadeBav

3 skadeståndslagenkr, 80 000 för lidande enligt 1 kap. §kr samtvarav

gravidtillfället20 000 kr för målet framkom vidsveda och värk. BI att var

ochför honi trettonde veckan hon efter händelsen känt starkoch attatt oro

överförbarsexuelltdet foster hon bar skulle ha smittats ellerHIV annanav

varit negativa säkertsjukdom. tagits visserligenhadeProver svarmensom

framhöllmånader.få förrän efter cirka Bbeträffande gick inteHIV att sex

frånbefogad eftersom komblivit smittad särskilt Ahaatt att varoron av
bestämdeochTingsrätten biföll åtaletSomalia där smittan mycket spridd.är

000 krkränkningen och 1540 000 kr förskadeståndet till 55 000 kr, varav

följandeTingsrätten uttalade i denna delför sveda och värk.

särskiltallvarligför mycketkränkningDen A ärB artutsatts avsom av
till-befunnit sig i sådantmedicineringmed beaktande hon ettattav genom

anledningbefogadhaftfreda sig och honstånd hon inte kunnat attatt av
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räkna med betryggande säkerhet till sin under vårdtiden på sjukhuset.person
Vad gäller ersättningen för sveda och värk beaktar tingsrätten knap-Batt-

varit medveten självapast övergreppet, vilket också haft mycket kortom
Åvaraktighet. andra sidan måste också beaktas risken för vårdtidenatt att

kommer förlängas till följdatt brottet påtagligär och vad uppgivitBattav
i fråga risken för ha blivit smittad med inteatt HIV fog.saknarom

5.4 Sexuellt utnyttjande underårigav

67. Stockholms tingsrätt, dom 1990-09-05, 548DB

En åtalades för otukt med barn och sexuelltman utnyttjande underårigav
sedan han vid tillfällen under höstentre 1983 och våren 1985 i sin bostad

haft könsligt umgänge med sin född år 1974. Det sexuella umgängetson,
hade bestått i förmåttatt honom, på hansmannen attsonen onanera suga
penis vid tillfälle han försöktsamt ett genomföraatt analt samlag med

Sonen yrkade skadestånd med 100 000 kr,sonen. 80 000 kr för lidan-varav
de enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen och 20 000 kr för sveda och värk.
Tingsrätten biföll åtalet och tillerkände pojken skadestånd med 15 000 kr för

lidande och 5 000 kr för sveda och värk. Tingsrätten därvid fasta på vadtog
pojken hade nämligen hanuppgett, vid tiden föratt övergreppen troligen

inte förstod vad hände och då egentligen inte kände någontingsom attmen
han insett vad skett dåoch också fått obehagskänslorsenare och haftsom
mardrömmar.

68. Göta hovrätt, dom 1991-02-08, 4020DB

En dömdes Linköpings tingsrätt dom 1990-12-11man för sexuelltav grovt
utnyttjande underårig sedan han under cirka två års tid vid 25 30av -
tillfällen haft sexuellt umgänge med flicka stod under hans fostran.en som
Flickan ll år när övergreppen inleddes. Vid några tillfällenavar hadeav
övergreppen bestått i fullbordade samlag. Flickan yrkade skadestånd av

med bl.a. 70 O00 kr för lidande enligt l kap.mannen 3 § skadeståndslagen.

Tingsrätten, bestämde ersättningen till yrkat belopp, beaktade bl.a.som
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obehagpsykiskadeflickan, utöveroch somomfattningen övergreppen attav
någonhaftinteeftersom honsärskild utsatthetinneburit, käntsamlagen en

domtingsrättensfastställdetill.sig Hovrätten,vändaomgivningeni att som
på-tidden övergreppenflickan underframhöll b1.a.skadeståndsdelen,i att

istörningarkänslig försärskiltflickadå äråldersig i denbefunnitgått en
rubbningarteckenframkommit vissadetutveckling ochnaturligasin att

svårigheterochsömnproblemfåtthonb1.a.beteende,normalaflickansi att

behålla maten.att

261991-02-14, DBdomhovrätt,69. Svea

sexuellthafttillfällenantalvidtidårsunder stortettEn treman som
tings-Faludömdesfostranunder hansstodpojkemedumgänge avsomen
hade,underårig. Mannanutnyttjandesexuellt1989-12-06 forrätt grovt av

sig samtförmått dennegammal,nio år attfrån det pojken onaneravar
haftocksåhadehänder. Mannenochmedpojkens könsorganvidrört mun

skadeståndyrkathadePojkenpojken.medsamlagorala avsåväl anala som
ochlidandepsykisktvärk,sveda ochavseende000 kr250medmannen
tidlångpågått underbeaktade övergreppenkränkning. Tingsrätten, attsom

lojalitet,ochtillgivenhetpojkensutnyttjathänsynslöstoch att mannen
skälfann att000 kr. Hovrättenskadeståndet till 75bestämde sammaav

svedaför000 kr50000100 kr,tillborde bestämmasskadeståndet varav
3 §enligt 1 kap.lidande000 kr för50lidande ochpsykisktoch värk samt

skadeståndslagen.

BrottsskadenämndenersättningtillerkändesPojkenAnmärkning. avsenare
ochsvedaför000 kroch 15kränkningför50 000 kr65 000 kr,med varav

värk.

40431991-03-13, DBdomhovrätt,70. Göta

sexuellt1991-02-04 fördomtingsrätt grovtLinköpingsdömdesEn avman
åt-vidtidmånaderssjudrygtundersedan hanunderårigutnyttjande av

hansunderstodflickamedhaft samlagtillfällenminstone 25 somen
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fostran, vartill kom sexuella övergrepp även Flickannatur.av annan som
i l4-års åldern när de flesta övergreppenvar ägde hade vissa in-av rum

lämingssvårigheter och gick i specialklass tillsammans med utveck-en
lingsstörda bam. Flickan yrkade ersättning för lidande enligt l kap. 3 §

skadeståndslagen med 70 000 kr. Tingsrätten framhöll i den delen bl.a. att
barn förutsätts övergrepp inom familjen är särskiltsom eftersom deutsatta
vanligtvis inte har någon sigvända till liksom flickan iatt det fallet påatt
grund sin utvecklingsgrad kunde ha haft svårt påkallaav omgiv-extra att
ningens uppmärksamhet. Tingsrätten bestämde ersättningen för lidande till

50 000 kr. Domen överklagades bl.a. flickan hovrätten fann inteav men
anledning till ändring tingsrättens dom.av

71. Svea hovrätt, dom 1991-05-31, 96DB

En dömdes för sexuellt utnyttjandeman grovt underårig och otukt medav
barn sedan han under tio års tid vid upprepade tillfällen haft sexuellt

iumgänge olika former med sin dotter, född år 1974, till följdsom av
övergreppen lidit allvarlig psykisk skada. Dottern yrkade skadestånd med

250 000 kr Örebroavseende sveda och värk kränkning. tingsrättsamt dom
1991-01-21 bestämde skadeståndet till 175 000 kr med beaktande bl.a. av

övergreppen pågåttatt under ovanligt lång tid och under för flickansen
utveckling från barn till kvinna mycket känslig tid det varit frågasamt att

sexuella övergrepp från anhörigom grova nära vårdnadenutövaten som om
henne och förorsakat mycket svår psykisk skada.som Hovrätten bestämde

skadeståndet till yrkade 250 O00 kr med hänvisning till det varit frågaatt
övergrepp under flera års tid frånom nära anhörig, flickan liditatten

mycket svår psykisk skada, hon varit helt utlämnad till fadernsatt handlande

inneburit mycket allvarlig kränkningsom hennes integritet ien underav
hela hennesstort sett uppväxttid och den psykiska skadan kunde få för-att

ödande konsekvenser för hennes framtida liv och innebära livslångtett
lidande.
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31681991-07-08, DBdomoch Blekinge,Skåne72. Hovrätten över
sigförgripittillfällenantalvidtid ochflera årsunder storthade ettEn man

bero-utnyttja flickanshade hanB1.a.styvdotter. attpå sinsexuellt genom
liksomhonom attochsamlagtillförmått henneendeställning att onanera

1991-domtingsrättKristianstadsdömdespenis i Mannenhans avta mun.
ochmed barnotuktunderårig,utnyttjandesexuellt05-03 för grovt av
medflickantillskadeståndförpliktadesutnyttjande utgesexuellt attsamt

för000 kr140ochvärkochför sveda000 kr60000 kr,200yrkade varav
med hänsynfann bl.a.Hovrättenskadeståndslagen.3enligt 1 kap. §lidande

formiskadeverkningardeochomfattningen övergreppenochtill arten av
relations-ochsömn-koncentrationssvårigheter,ångest,skuldkånslor,av

inteskadeståndsbeloppenyrkadedeåsamkats,flickan varproblem attsom

oskäliga.

1991921991-10-24, RHdomSverige,för Västra73. Hovrätten

sexuelltför1991-04-30 ut-tingsrätt domGöteborgsdömdesEn avman
sexuellthafttillfällevidhaniunderårig bestående ettnyttjande attav

i må-yrkade15-åriga dotter. Dotternsin dåmedsamlagumgänge form av
enligt 1 kap.lidandeför000 kr70100 000 kr,skadestånd medlet varav

medgavFadernvärk. attochför sveda000 kroch 30skadeståndslagen3 §

avsaknad närmare ut-kränkning. I30 000 kr för000 kr,40 avutge varav
tillskadeståndettingsrättenbestämdeomfattningskadomasredning om

domenöverklagatSedankränkning.000 för50 kr00070 kr, mannenvarav
dvs.beloppet,medgivnatill detskadeståndetbestämde hovrätten mannenav

skadeståndslagen.3 §enligt kap.1för lidande000 kr30000 kr,40 varav
flickan,medvideoupptagningtillhänvisade hovrätten avdomskalenI en

medförbindelsehafthändelsenförehon enframgick bl.a.vilket att en
varandramedhaft samlag samttillfällenvid någradepojke ochjämnårig att

sexuellatill deninitiativettagitinteochvarit hondet somatt pappan
aktivtvaritpå olika sättuppgivit honocksåFlickan hade attsamvaron.

frågagenomförd. Ibliskullehandlingenåtalade omför denverksam att
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skadeståndet hade enligt hovrättens mening inte anförts någon omständighet

anledning bestämma detta till högre beloppattsom detgav än medgivna.

5.5 Sexuellt umgänge med barn

74. Högsta domstolen, dom 1986-06-04, NJA 1986 319s.
En dömdes för otukt med barn och otukt medman ungdom sedangrov han

under flera års tid bedrivit könsligt umgänge med sin sambos två döttrar.

Flickorna, åtta respektive tio är när övergreppen började,som var hade

regelbundet och dessutom sugitonanerat pä hans manslem. Sena-mannen
hade även haft regelbundna samlag med denre äldremannen flickorna.av

Den flickan yrkade skadestånd med 10 000yngre kr för psykisktav mannen
lidande och den äldre 30med 000 kr för såväl psykiskt lidande svedasom
och värk. Norrköpings tingsrätt dom 1984-06-08 biföll åtalet och för-
pliktade skadestånd med yrkadeatt utge belopp. Götamannen hovrätt dom
1984-10-25 fastställde tingsrättens dom i ansvarsdelen ogillade skade-men
ståndsyrkandena. Beträffande yrkandena ersättning för lidande åberopadeom
hovrätten de gärningaratt gjort sig skyldig till inte kundesom mannen anses
innefatta något ofredande i den mening i l kap. 3 § skadestånds-som avses
lagen. Högsta domstolen uttalade otukt med barn, liksomatt även otukt med

ungdom, i allmänhet måste innefatta sådant ofredande i lanses som avses
kap. 3 § skadeståndslagen. Flickorna kunde enligt Högsta domstolen inte

ha fri vilja deltagit i de sexuella handlingarna,anses vilkaav därför utgjort

sådant ofredande i den nämnda paragrafen. Vid skadeståndetssom be-avses

stämmande beaktade Högsta domstolen det hade varit frågaatt läng-ettom
varigt och regelbundet utnyttjande barn, till följdav som av mannens
position i familjen saknat varje möjlighet freda sig ochatt hanssom genom
handlande tillfogats långvarigt och svårt lidande.ett Högsta domstolen fann

därför inte anledning bestämma skadestånden tillatt lägre belopp än
flickorna yrkat.
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5531990-10-05, DBdomhovrätt,Göta75.
sedan hanmed barn,sexuellt umgängeföråtalades20-årigdrygtEn man

medsexuellt umgängehaftveckavarjetid itvå års stort settunder nästan
oralavaginala,ibeståtthadesexuella umgängetflicka. Detårsju yngreen

13 årflickaninlettshade närförhållandet gam-ochsamlag, varanalaoch
avseende00025 krmedskadeståndmåletiyrkadeFlickanmal. mannenav

måletskadeståndslagen. I3 §enligt l kap.lidandevärkochsveda samt
deochmedförhållande atttillinitiativtagitflickan ett mannenframkom att

hadeavancerad. Deblivit alltmeratidenmedrelationsexuellinlett somen
vidbil,och åktvaritdenärhade uteBl.a.samlag.oralahaft flera mannen,
påskulleför honhuvudflickanstryckt atttillfällen sugaantalstort nerett

Vidspykänslor.fåttdärvidhadeFlickankörde.hanmedanpenishans
li-skullehonförmedbundet henne att sehadesamlagnågra repmannen

vidhade dessutom ettHanfotograferat henne.därvidoch ävendande ut
tillfällevidhanhadeSlutligen ettsamlag.hadedevideofilmat närtillfälle

smärtsamt.mycketupplevtflickanvilketanalhål,i hennesin somträngt
självmordsförsök,flickangjordepågick ettförhållandettiddenUnder som

haderelation honsexuellaavanceradepå denberoddeförklaradevilket hon
till-ochåtaletbiföll1990-04-18domtingsrättNorrköpingsmed mannen.

medlidandepsykisktochvärkochsvedaförersättningflickanerkände

13 årvaritendastflickanbeaktadesärskilt attvarvid tingsrätten000 kr,5
00020tillhöjde beloppetHovrätteninleddes.relationensexualladennär

integritetskränkningarfrågavaritdärvid detbeaktadeoch grovakr att om
långvarigafåskulledekundedet attför och antasflickan attutsattssom

skadeverkningar.psykiska

40731991-03-25, DBdomBlekinge,ochSkåne76. Hovrätten över
sexuellthafttillfällenflertaltid vidmånadersnågra ettunderEn somman

penisdennespåbitaellersexårigasin attmedumgänge sugagenomson,
tingsrättMalmöanalöppning, dömdespojkensifingerinföra avettsamt
förplik-underårig. Mannenutnyttjandesexuellt1990-06-25 fördom av
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tades samtidigt yrkat skadestånd till pojkenatt utge med bl.a. 40 000 kr för

lidande enligt l kap. 3 § skadeståndslagen och 10 000 kr för sveda och

värk. Hovrätten ansåg de yrkade beloppen inteatt kunde förutgöraanses
hög ersättning för det lidande tillfogats pojken övergreppen.som genom

77. Högsta domstolen, dom 1991-03-27, NJA 1991 228s.
En åtalades för sexuellt umgänge med barn bestående iman, han vidatt
fyra eller fem tillfällen i bastulokal och på plats haft sexuellten annan
umgänge med 8-årig pojke, M, beröra dennes manslemen att ochgenom

honom. E vid tillfället ungdomsledareonanera och tränare ivar en
brottningsldubb och hade där hand Mzs träning. M yrkade skadeståndom
med 10 000 kr avseende sveda och värk och psykiskt lidande. Norrköpings

tingsrätt dom 1989-09-20 dömde förE sexuellt ofredande och falltre av
sexuellt umgänge med barn förpliktade honomsamt skadestånd tillatt utge
M med yrkat belopp. Göta hovrätt dom 1990-05-08 fann det inte vidatt
något tillfälle varit fråga kortvarigän beröringannat och samtligaom att
gärningar därför borde rubriceras sexuellt ofredande. Enligt hovrättensom

brotten förhållandevis ringa karaktär. Mot bakgrundvar häravav och med

hänsyn till omständigheterna i övrigt bestämde hovrätten ersättningen för

lidande till 2 000 kr. Hovrätten fann inte visat tillfogatsM sådanatt skada

ersättning för sveda ochatt värk kunde utgå. Högsta domstolen uttalade att
Ezs fingrande på Mzs könsorgan i bastulokalen inte pågått under längre tid

det likväl inte varitatt fråga flyktig beröring.men Enligt Högstaom
domstolen fick beröringen närmast ha haft masturbatorisk karaktär.anses
Högsta domstolen beaktade också situationen för M varitatt särskilt

besvärlig såsomE hans brottningstränareatt hade speciellgenom en
auktoritet. Därtill kom det inte varit frågaatt enstaka handlande frånettom
Ezs sida beteende hadeutan att vid flera tillfällen. likhetIsamma upprepats

med tingsrätten ansåg därför Högsta domstolen gjortE sig skyldig tillatt

sexuellt umgänge med barn vid och de tillfällen i bastun.vart ett tre Iav
skadeståndsdelen uttalade Högsta domstolen följande
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moder][pojkens uppgettskadestånd har HfrågangällersedandetNär om
och okon-blev nervöspigg,ochgladnormalt ärM,följande.bl.a. som

sömnsvårig-hadehändelserna. Hanaktuellaför detidenvidcentrerad nu
sökteHkissade i sängen.hanhändedetochår, attänunderheter ettmer

aldrigkomMbehandlingnågonläkare,ochpsykologmed avkontakt men
efterlång tid övergreppen.alltförgåttansågs hadeteftersomståndtill

vidifrågasätta,anledningfinnsinte attdet geruppgifter,Dessa som
så harhandlande MEzspåverkats atthälsa harpsykiskahanden Mzs avatt

Mskadeståndslagen.l §enligt 5 kap.och värksvedaförersättningtillrätt
integritetpersonligasin attkränkningsådanfördessutomhar utsatts aven

lag.3 §l kap.enligtersättningtillberättigad sammahan är
belopp Mäntill lägreinte bestämmasbörersättningensammanlagdaDen

uppdelninganledning görafall saknasförevarande att000 kr. I en10yrkat,
personskada, dels ettlidande utgörpsykisktsådantförbeloppi dels somett

skadeståndslagen.3 §i kap.1lidandesådantförbelopp avsessom

40731991-04-29, DBdomhovrätt,78. Göta
dömdessexårsåldem,itvåmed barnsexuellt umgängeangåendemålI ett
tillfällevidhanför1991-01-21 ettdomtingsrätt attLinköpingsavmanen

förslidori derasfinger samtförtochskötennakna ettflickomassmekt upp
utförtpenis,erigeradochblottadmedflickandenlegat överhanatt ena
måletunderliv. Iflickanspenisgnidit sindärvidoch motsamlagsrörelser

blevochförsvårthaftefteråt hade attflickanden sovaframkom att ena
fel,hennesinträffadedettroddeFlickansmåsak. attminstaför varledsen
tidPåmorföräldrama.på hoshälsaintesigförmådde senarehon attoch

fortfarande överdetemellanåt kommå bättrebörjatdockhade hon men
tagit detocksåhadeflickanandrafel. Denhennesvaritdethenne att

kamratertill sina utaninte längretordeshårt. Honmycketinträffade

oroligförsvårthadetill henne. Hon atthem varfick komma sova,dessa
3 §kap.enligt llidandeförersättningyrkadeFlickornamycket.och grät

000 kr.med 5den andraoch000 kr10meddenskadeståndslagen, ena
medfannHovrättenyrkade belopp.tillersättningenbestämdeTingsrätten

beteen-framkommit derasoch vadålderflickomastill bl.a. omhänsyn som
bestämmasbordeersättningenförde övergreppen attefter detden utsattsatt

vardera.dem000 för5 krtill
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hovrätt, 1991-05-17, 4179. Svea dom DB

för med barn sedandömdes otukt med barn och sexuelltEn umgängeman

vid tillfällenhan under drygt fyra års tid haft sexuellt medumgänge enpar

fyra årflicka från det hon gammal. sexuella hade be-Det umgängetatt var

stått sina fingrar varaktigt flickansi med berört könsorgan ochatt mannen

tillfälle försökt i slida. Flickanvid något också in sin penis hennestränga

skadestånd 50 000 5 000 kr för sveda ochyrkade med kr,av mannen varav

00 för kränkning. tingsrätt 1990-11-06värk och 45 kr Stockholms dom

tillerkände 000 för 25 000 för lidan-henne dels l kr sveda och värk, dels kr

fråga kränkningen tingsrätten, förutom gärningens kränk-de. beaktadeI om

i sig, framkommit efterande karaktär vad flickans reaktioner detsom om

hon kommit till insikt vad hon för hon, kanskeochatt utsatts attom som

till början förstått vad tilltagande ålder tagit alltmerskett, meden som

illa vid sig. fann inteHovrätten skäl beloppet.sättaatt ner

80. Skåne och Blekinge, dom 1991-05-30, 4130Hovrätten DBöver

dömdes Malmö tingsrätt 1991-01-24 förEn dom sexuellt umgängeman av

riktat åttaårig flicka,med barn dotter till tidigare flickvän.mot en mannens

isexuella bestod förmått flickan ligga påDet umgänget att attmannen

flickanshonom, varvid hans penis berört därefter delskropp. hadeMannen

försökt samlag med flickan, dels förmåttha henne honom tillsatt onanera

han fått utlösning. framkom flickan lidit svårt till följdDet över-att av

och enligt tingsrätten fanns det skäl lidandet skulle kommagreppet, anta att

fortgå och kanske förvärras i pubertetsåldem liksom kommithonnäratt upp

i sådan ålder hon själv skall uppleva den sexuella gemenskapen medatt en

Tingsrätten ansåg till verkningardärför brottet sina kunde välattman.

jämföras våldtäkt. flickans skadeståndmed Tingsrätten biföll yrkandeen om

med 70 000 000kr, 55 000 kr avsåg kränkning och 15 kr sveda ochvarav

värk psykiskt lidande. sig till tingsrättens bedömninganslötHovrättensamt

i skadeståndsfrågan.
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420581. hovrätt, dom 1991-12-05,Göta DB

Mariestads tingsrätt 1991-06-17 för sexuelltdömdes domEn man av um-

i sin förgripit sig på 14-årig pojkemed bam sedan han bostadgänge en

i på själv påsin penis denne, dennesatt samtstoppa munnen sugagenom
Övergreppetpenis föra sin penis i pojkens analöppning. hadeoch ägt rum

blivit påtagligtefter det hade bjudit pojken på alkohol och denneatt mannen

skadestånd 125 000 85 000berusad. Pojken yrkade i målet med kr, varav

för enligt 3 skadeståndslagen 40 000kr lidande l kap. § och kr sveda och

värk. fråga ersättning för lidande vitsordade 25 000 kr. Poj-I om mannen

inträffade fått svåraken i tingsrätten han på grund detattuppgav av

psykiska problem tagit sig uttryck bl.a. i intensiva ångestreaktioner ochsom

dåligapati. led sömnsvårigheter och mardrömmar och hade fåttHan av

aptit. kände sig och smutsig rädd för ha drabbatsHan och attoren var av

följd psykiatriskTill sina psykiska problem måste han genomgåHIV. av

behandling. därtill fått sin skolgång tvingadeshade problem med ochHan

gå årskurs åtta. Tingsrätten skadeståndet till 000bestämde 75 kr,om varav

50 000 avsåg lidande enligt 3 skadeståndslagen. Enligtkr l kap. § hovrätten

framgick inte utredningen i målet i vilken utsträckning pojkens psykiskaav

problem hänförliga till till gämingens debrottet. Med hänsyn natur,var

pojkenproblem torde ha drabbat bakgrund dennes ålder och öv-motsom av

riga omständigheter fann skäligt skadeståndet tillhovrätten bestämmaatt

för lidande.35 000 kr, därav 15 000 kr

5.6 Sexuellt ofredande

401882. Skåne och Blekinge, dom 1991-01-31,Hovrätten DBöver

ofredan-dömdes Malmö tingsrätt dom 1990-09-06 för sexuelltEn man av

sju årinför två minderåriga flickor, ochde sedan han anstötligtuppträtt sex

gamla, blotta sig inför urinera i deras och beröradem, närvaroattgenom

idem dels på stjärten, dels flera gånger och närheten deras yttreav
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könsorgan. bekant den flickans föräldrar, och gärning-Mannen medvar ena

förövades sexårigahan på besök hos dessa. flickan blevnär Denvaren

efter inteupprörd händelsen och kunde inte längre modern hossova om var

henne. undvek inte intresseradkontakt med ochHon män attvar ens av

sin Eftermed ha gärningsmannen på vid till-möttprata att ettstanpappa.

fälle kunde hon inte under Flickan yrkade tillerkändesochnätter.tresova

i tingsrätten skadestånd 40 000 25 000 förmed kr, krav mannen varav

följdlidande till kränkning och 15 000 kr Tingsrättensveda och värk.av

lågabeaktade särskilt flickans ålder och sexuella ofredandet tagit sigdetatt

uttryck i beröring det könsorganet. fastställde tings-Hovrätten,yttreav som

dom, framhöll riktar sigrättens brott aktuellt slag, barn, kanatt motav som

få svåröverskådliga konsekvenser för framtidabarnens utveckling och ut-att

redningen i målet visat följderna för den sexåriga flickan blivit allvarliga.att

83. hovrätt, dom 1991-04-26,Svea 67DB

åtalades för ofredandeEn sexuellt sedan han på buss ofredatman en en

kvinna på hennes ben och händer därefter fram sin penisochatt ta tagenom

och till dess han fick utlösning. Kvinnan yrkade skadeståndonanera av

10 000 avseendemed kr psykiskt lidande. Inför tingsrättenmannen uppgav

fem år tidigare förhon hon våldtäkt för vilken undergåtthonatt utsatts en

psykiatrisk behandling blivitoch allt tillbättre den aktuella händelsen

inträffade, därefter fått för hafthon svårt mardrömmar ochatt att sova,

svårt åka buss och tåg eftersom blev rädd någon sig bred-hon näratt satte

vid Tierpshenne. tingsrätt dom 1990-03-13 biföll åtalet och bestämde

skadeståndet till på000 varvid kvinnan7 kr, tingsrätten bl.a. beaktade att

grund tidigare kränkningen.upplevelse mycket starkt på Hov-reageratav

fann inte skäl skadeståndet.rätten sättaatt ner
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ÖVRIGA BROTT6

Vållande till kroppsskada6.1

199006-26, 41284. Göta hovrätt, dom DB

knivhugg i bröstet med livshotande ska-tilldelatEn ettman, som en annan

1990-04-20 för bl.a.Norrköpings tingsrätt domdor följd, dömdes avsom

skadelidande yrkadedråp förpliktades till denförsök till utgesamt att

med-000 i ersättning enligt 3 skadeståndslagen skadan15 kr l kap. § enär

inte ansågallvarliga livshot.fört mycket konkreta och Hovrätten, som

ivarit fråga avsiktligt knivhugg, dömde ställetstyrkt detatt ett mannenom

skadeståndet uttaladeBeträffandeför vållande till kroppsskada, brott.grovt

begångna brott tillfogat densitt oaktsamhethovrätten att mannen genom av

utgå enligt 3lidande för vilket ersättning borde 1 kap. §andre sådant

ersättningen härförinte fanns bestämmaskadeståndslagen och det skälatt att

tingsrätten gjort.till lägre belopp vadänett

6.2 fara förFramkallande av annan

1990-12-11, 16885. hovrätt, domSvea DB

för livsfaraoaktsamhetEn attutsatte genomen annan manman genom grov

samtidigtbakifrån knuffa till föll på tunnelbanespårdenne, ned ett somsom

sidan undgåtåget skadelidande lyckades kasta sig ochnalkades. Den att

frånklarade sigbli påkörd tåget. den skadelidande överlevde ellerAttav

mening tillskrivas ochallvarliga enligt enbartskador kunde hovrättens tur

gärningsmannen inte råddeotrolig sinnesnärvaro, dvs. omständigheter som

fick psykiskaskadelidande händelsen chockad ochblevöver. Den pro-av

tillerkändesvårt och kände dödsångest.blem. Han hade Hovrättenatt sova
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honom ersättning för lidande sveda och värk med sammanlagt be-samt ett

lopp 8 000 kr.om

6.3 Egenmäktighet med barn

Övre86. förHovrätten Norrland, dom 1987-03-06, 2023DB

åtalades för egenmäktighetEn med bam, brott, sedan han bort-grovtman

fört två bam vilka han tillsammans med barnens moder hadeom gemensam

vårdnad. hade självMannen fört barnen från Luleå till varifrånArlanda,

han låtit föraandra dem vidare till Tunisien,släktingar i där barnen vid

tidpunkten för åtalet alltjämt vistades och sinkontakt med modemutan

uppväxtmiljö. Modern, yrkade i måletM, ersättning bl.a. för det lidande,

uppsåtligen tillfogat henne bortföra barnen, medattsom mannen genom
25 000 kr månad från fördagen bortförandet till dess hon och barnenattper

återförenades. Luleå tingsrätt dom 1986-12-03 biföll åtalet ogillademen

skadeståndsyrkandet med hänvisning till inte förmodern hadeatt utsatts

något brott sin personliga frihet. Hovrätten fastställde tingsrättens dommot

och iuttalade fråga skadeståndet bl.a. följandeom

Det har kriminaliserats 7 kap. brottsbalken obehörigt in-4 § ärsom genom
i vårdnadden barn enligt föråldrabalkens till-reglerettgrepp om som

kommer förälder sådantvårdnadshavare. intrång i vårdnadenEtt tor-en som
de emellertid inte innefatta sådant på integritetenden personligaett angrepp

det talas i förarbetena till kap. 3 skadeståndslagen. Med1 § hänsynsom om
härtill finner hovrätten skadeståndstalan inte bifallas.kanMzsatt

6.4 Rån

87. Lidköpings tingsrätt, dom 1991-01-25, 37DB

Två dömdes för rån kvinnassedan de tagit sig in i äldregrovtpersoner en

bostad och efter tilltvingathot sig för 11 000 kr.egendom sammanlagt
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avsågat hagelgevärgärningsmannen riktatbestod i denHotet ett motatt ene

gärnings-inte ifall laddat.henne. kunde styrkas InnanDet geväret var

skrubb deföste in kvinnan i mindrelämnade bostaden demännen somen

i skrubben 20skruvmejsel. Kvinnan tvingades vistassedan låste med en -
slå hål i dörrenhjälp hammare lyckades30 min innan hon med ettenav

skadestånd med bl.a.på så sig Kvinnan yrkadeoch männensätt ta ut. av

frihetsberövandehot och25 000 för det lidande hon åsamkats detkr genom

in ifannhon för. Tingsrätten trängamännen attutsatts att genomsom

livs-upplevdekvinnans för något honbostad och där henneutsätta somsom

på egendomfara hem och bestjäla henneoch genomsöka hennesattgenom
frihetenhennepersonligt för henne berövamed värde attstort samt genom

kränkningför allvarligpå skräckinjagande kvinnansättett utsatt somen

därföransåg kvinnanpåverkat livskvalitet negativt. Tingsrättenhennes att

ersättningenskadestånd bestämdeberättigad till mycket högt ochettvar

enligt 3 skadeståndslagen till 20 000 kr.1 kap. §

hovrätt, 1991-08-07, 70588. Göta dom DB

hotade ochTvå sig 80-årig kvinna i hennes bostadin tillmän samttog en
järnrörmedmisshandlade kvinnan tilldela henne slagbl.a. ettattgenom-

tillfogadesochför Kvinnan blev chockadkomma hennesöveratt pengar.-
skadeståndi tingsrättensvullnader, skrubbsår och skärsår. yrkadeHon av

lidande.psykisktsolidariskt 50 O00 avseende fysiskt ochmed krmännen

rubri-1991-08-07 för rån ochNorrköpings tingsrätt dömdedom männen

påensamståendeförövatscerade det eftersom det motgrovt, somensom

biföllsvårt värja sig. Tingsrättensin ålder haft särskiltgrund höga attav

till brottetskvinnans skadeståndsyrkande fullt yrkandet, med hänsynenärut

kvinnanpsykiskatill fysiska framför allt obehagkaraktär och det och som

till hov-klagatfått utstå, synnerligen skäligt. Sedan männenavvar en

O00så 5 krsitt skadeståndsyrkande påpreciserade kvinnan sätträtten, att

enligtersättning för lidande låterstodensveda och värk ochuppgavs avse
förstödfann utredningen inte3 skadeståndslagen.kap. § Hovrätten att gav
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bestämma skadeståndet till högre belopp vad den tilltalade vitsordat,änatt

nämligen 5 000 kr för sveda och värk 20 000och kr för lidande.

6.5 Skadegörelse

89. hovrätt,Svea dom 1992-04-09, 1 7DT

Två dömdesmän Enköpings tingsrätt dom 1991-06-25 för skade-av grov
görelse sedan de med färgmarkeringsspray skadat dels byggnaderpermanent

på fastighet, dels två personbilar, i omfattningatt storen genom spraya
bl.a. bokstavskombinationema BSS SverigeBevara Svenskt och NRP

Nordiska Rikspartiet orden död och snutjävul. Två förandra dömdessamt

medhjälp till brottet. ägde fastighetenDen och den bilen,som ena en

kvinnlig kommunalpolitiker sig i invandarfrågor, yrkade iengageratsom

målet skadestånd med 40 000 kr, medan hennes sambo, ägde den andrasom
bilen, yrkade skadestånd med 20 000 kr, solidariskt de till-att utges av
talade. Av de yrkade beloppet avsåg hälften sveda och värk inklusive psy-
kiskt lidande enligt 5 kap. l § skadeståndslagen och hälften lidande enligt

l kap. 3 § skadeståndslagen. Båda målsägandena gjorde gällande gär-att

ningarna inneburit ofredande och hemfridsbrottäven ochett ett moment av
de för betydande lidande. målet framkom bl.a. målsägandenaIatt utsatts att

efter händelsen under flera månaders tid levt under förrädslastor nya an-

och de polis ålagts restriktioner i sin livsföring för gå säkraattgrepp attav

för ytterligare eller publicitet fickDen med-attentat. angreppetangrepp som
förde de för ytterligare i form från in-hotelsebrevatt utsattes angrepp av

vandrarñentliga och telefonterror nattetid. Tingsrätten igrupper som-
ansvarsdelen uttalade gärningsmännens varit integri-handlande starktatt

tetskränkande ansåg de psykiska påfrestningar kvinnanatt stora som-
drabbats utgjorde sådant lidande det skulle sveda ochersättasattav som

värk. Samtidigt framhölls skadegörelse sådant frågaslag detatt av var om
innefattade ofredande i den mening i 3 skadeståndsla-l kap. §ett som avses
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Tingsenligt stadgande.därför utgå dettaskadestånd borde ävenoch attgen

skadeståndetnågon uppdelningfann inte anledningrätten göra utanatt av

skador,framkommit kvinnansbestämde detta, med beaktande vad omsom

tillerkändes000 På motsvarandetill samlat belopp 15 kr. sättett man-om

och yrkadeöverklagade domenskadestånd med 2 OOOkr. Målsägandenanen
till ändringfann emellertid inte skålbifall till sinfullt talan. Hovrätten av

tingsrätten dom.

Olaga diskriminering6.6

1979 6571979-10-31, NJA90. domstolen, domHögsta s.

föreningensbeskedi bostadsrättsförening hade begärtmedlemEn sty-aven

sin lägenhet, kundeavsåg överlåtautlänning, till vilken hanrelse attom en

överlåtelse. Högstamedlem. Styrelsen avstyrkte Dettagodtas antogs avsom
Styrelsensnationelladomstolen bero på den tilltänkte köparens ursprung.

ansågsbeslutetdiskrimineringdömdes till straff för olagaledamöter men

personligeninnefatta sådan kränkning den tilltänkte köparensinte kunna av

denne hade till skadestånd.rättatt

intresse sedanmindre principielltAnmärkning Avgörandet är numera av
i l kap.1986 till de brottlagändring år lagtsolaga diskriminering genom

enligt denersättning för lidandeberättigar till3 skadeståndslagen§ som
19858698.bestämmelsen prop.

Våld, tjänstemanförgripelse6.7 hot och mot

18619901990-04-04, NJAdomstolen, dom91. Högsta s.

våld påsig medpolis, förgrepskulle omhändertaskvinna,En M, avsom
börjadesåi handen, detbita hennebl.a.polisaspirant, attgenomen

HIV-smittad, henneshonhärefter uttaladeblöda. stund M attEn att var
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pojkvän och hennes far också smittade och alla använde narkotikaatt trevar

och därvid utnyttjade S blev efter händelsen starkt oroadsprutor.samma

och förrädd hon kunde ha blivit smittad.att Först månader efterca sex
händelsen fick hon antal klarhet hon inte blivitett HIV-tester attgenom om
smittad. I samband med åtal väcktes för våld tjänstemanatt yrkade Smot

skadestånd 3 000med kr för sveda och värk och med 0007 kr för psykiskt

lidande åsamkats henne den och rädsla hon känt för hasom attgenom oro
blivit HIV-smittad också till följd i hennes omgivningattmen av personer
betett sig annorlunda henne efter händelsen och betraktat hennemot som
HIV-smittad, del utgått ifrån hon drabbats aids, ochattvarav en attav av
folk dragit sig undan från henne. bestredM skadeståndsyrkandet under på-

stående det inte förelåg adekvat kausalitetatt mellan den brottsliga gär-

ningen och den påstådda skadan vitsordade i och för sig skäligmen som er-
sättning för sveda och värk 500 kr.

Solna tingsrätt dom 1987-08-27 biföll åtalet och skadeståndsyrkandet,

dock ersättningen för sveda ochatt värk bestämdes till vitsordade 500 kr

och ersättningen för psykiskt lidande till 2 000 kr. det gälldeNär det senare
beloppet beaktade tingsrätten S tid efter den aktuella händelsen under-att en
rättats M genomgått HIV-testatt och resultatet negativt.ettom att var

Svea hovrätt dom 1989-03-23 godtog de yrkade beloppen och bestämde

således ersättningen för sveda och tillvärk 3 000 kr och ersättning för

psykiskt lidande till 0007 kr. sistnämndaDet beloppet omfattade den oro,
den rädsla och de obehagliga upplevelser haftS under längre tidsom en
efter händelsen.

Högsta domstolen fastställde hovrättens dom och uttalade därvid bl.a.

följ ande

Enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen skall skadestånd till den tillfogatssom
personskada omfatta ersättning för bl.a. sveda och värk. Till sveda och värk
hänförs såväl fysiskt psykiskt lidande under den akuta sjukdomstiden.som
De bett S för har orsakat fysiskt lidande iutsattes form ochsmärtasom av
obehag under någon vecka efter händelsen. Till följd Mzs uttalandenav om
HIV-smitta kom S även känna rädsla och för hon blivit smittadatt attoro
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Även varithar hennessjukskriveninte varitHIV-virus. honmed avoroom
psykoterapeutisksärskildtillremitteradesläkarehonså allvarlig attnatur av

måstedrabbatssålundahonpsykiskabehandling. starkaDen avpress som
sveda ochlidande kan ersättaspsykisktsådantbedömas somett somvara

besked,bestämdafå någrakundeintetill honMed hänsynvärk. omatt mer
månadertidigastförräninte,HIV-virus ellersmittad medblivithon sex
halidandetpsykiska varatmåste dethändelsenaktuellaefter den anses

sååtminstone länge.
ersättninginnefattar ävenlidandeför psykisktersättningyrkandeSs om

vidförbehandling honkränkandeden utsattstill följdför lidande av
HIV-smittad ellerbetraktat hennemänniskor,andrakontakter med somsom
fårkränkning,aids.drabbad Dennai vissa fall enanses somsomavsom

skadaideellsådanhänföras tillfallförevarandeiskadeföljd, börförutsebar
skadeståndslagen.i 3 §l kap.som avses

vid sidannågot hinderför siginte i ochdet attmeningEnligt möterHDs
enligt l kap.lidandeersättning förutdömaoch värkersättning för svedaav

fordrasenligt lagrumdettaskadeståndsskyldighetskadeståndslagen. För3 §
frihetenpersonligadenbrottlidandetillfogatnågon motatt genomannan

ofre-Misshandel utgörbrott.innefattar ettofredandeeller annat somgenom
påståen-förstvisserligen Mzsbestämmelsen. Det ärmeddande som avses

dockharuttalandenkränkningen. DessamedförtHIV-smittaden somom
samband medsådantoch harmisshandelnanslutning tillsågjorts i nära

misshandelsbrottet.tillfogadfårkränkningendenna att genomanses
skadeståndetuppdelninganledning göraförevarande fall saknasI att aven

delspersonskada,lidande utgör ettsådant psykisktfördels i beloppett som
börskadeståndslagen. S3 §i 1 kap.lidandeför sådantbelopp avsessom

för bäggegottgörelseinnefattarersättningsbeloppdärför tillerkännas som
skäligt.får000 kr10beloppetyrkadeideell skada. Detslagen ansesav

I I 11990-08-13,dom DB92. hovrätt,Svea

avsikt häm-isedan hantjänstemanförgripelse attföråtaladesEn motman
ipolismannengripit honomför dennepå polisman spottat an-attennas

avseende000 kr1medskadeståndyrkadesiktet. Polismannen mannenav

uttaladeochbiföll åtalet1990-06-28 atttingsrätt domlidande. Sala

tillberättigadekränkninginnefattade sådanhandlande er-somenmannens
fannbelopp. Hovrättentillerkändes yrkatsättning. Polismannen att mannens

inte kundelikvälersättningenkränkandei gradvarit högbeteende attmen

500skäliga kr.belopptill högre änbestämmas
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93. hovrätt,Svea dom 1991-01-21, 5DB

tvåNär polismän skulle färdades i bilstulenstoppa togen man som en
föraren bilen fram avsågat hagelgevär, riktade det polisbilenett ochav mot

avlossade skott. åtaladesMannen för försök till misshandelett alter-grov
nativt hot tjänsteman. Polismännen yrkade skadeståndmot medav mannen
vardera 10 000 kr avseende psykiskt lidande. berättade bådeDe de hadeatt

blivit mycket rädda och de trodde de skulle dö. ansågDe händel-att att att

hade påverkat deras uppfattning sina yrkesroller. Tierps tingsrättsen om

dom 1990-07-11 dömde för våld tjänsteman och tillerkändemotmannen

polismannen ersättning för psykiskt lidande med vardera 2 000 kr. hov-I

yrkade polismannenrätten fullt bifall till sin talan. fannHovrätten emellertid

inte anledning till bedömning den tingsrätten gjort.änannan

94. Malmö tingsrätt, dom 1991-03-06, 31DB

En dömdes för våld tjänsteman, försök till våld tjänstemanmotman mot

och förgripelse tjänsteman. Omständighetema i korthet följande.mot var
Mannen hade varit kraftigt berusad och omhändertagits polis. Sedan hanav
placerats i piketbil försökte förgripahan sig på polismanen atten genom
sparka dennes huvud. hadeHan dock inte träffat.mot ställetI hade han

polismannen i ansiktet. Någotspottat hade han sparkatsenare en annan
polisman i och knäat denne i höger sida. Därefter hade hanmagen spottat

även denne polisman i ansiktet. bådaDe polismännen yrkade i målet skade-

stånd med vardera 2 700 kr, den polismannen för det obehagav mannen ene
och lidande denne för då på honom och denutsatts spottatsom mannen
andre polismannen för sveda och värk för obehag och lidande till följdsamt

på honom. Gärningsmannenatt medgav skade-spottatav mannen att utge

stånd till polismännen 000med l respektivekr 2 000 kr. Tingsrätten fann

polismännen fick skäligen tillgodoseddaatt med vad gärningsmannenanses

medgett.
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611991-03-22,dom DBMalmö95. tingsrätt,

samband medhade itjänsteman. Mannenför hotdömdes bl.a.En motman
polishusetstilltransporteradespolis arrestav-ochomhändertogshanatt av

ochdennepolismannen övergrepppå motdelning hämnashotat att genom

polismannendödaskullehanuttalathadefamilj. B1.a.dennes attmannen
med-Polismannen,fru och bam.sexuellt på hansförgripa sig varsomsamt

upplevde hotenhämndaktioner,poliser förandra utsatts somveten attom
skäligtdetvarit sådanaansåg hoten attobehagliga. Tingsrätten attatt var

1.500 förkryrkademedskadeståndtillerkändespolismannen mannenav

psykiskt lidande.

Tjänstefel6.8

43NJA 19771977-02-24,domstolen, dom96. Högsta s.

demtillsagtmål bryskti ochförlikahade söktdomareEn parterna ett en av

saken.tänkarättssalen och överadvokat lämnaombud enoch hans att

ocholämpligt ägnatvisserligenfann handlandetdomstolenHögsta att var

integritet. Oavsettpersonligaombud i deraskränka och hans omatt parten

emeller-ansågs dentjänstefel ellerbedömashandlingen hade kunnat som
ansågsgärning. Statenbrottsligdylikinnefatta ärekränkning ellertid inte

kunde hahandlingdomarenslidandeinte skyldig detdärför ersättaatt som

och fannskiljaktigjustitierådombud. Ettmedfört för och hansparten var

ersättning förförelåg ochpersonliga integritetenkränkning den attatt av

utgå.därför skullelidande

1991-04-09, 4062dom97. hovrätt, DBGöta

15-årigomhandtagitmed kollegatillsammanspolisman,En enensom
polisbilmeddanstillställning och sedanordningenpojke, G, stört ensom

tingsrättLinköpingsdömdesutanför samhället,pojken tillfört plats aven
i hanbeståendemisshandel ringa brott1990-11-13 för dels att utandom
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laga skäl tilldelat G slag med batong, dels tjänstefel bestående i hanatt
därefter lämnat kvar G på platsen. G yrkade skadestånd bl.a. 4 000 kr för

sveda och värk och 1 000 kr för psykiskt lidande. Tingsrätten tillerkände

honom 1 000 kr i för allt. Hovrätten anslötett sig till tingsrättens be-

dömning vad gällde åtalet för tjänstefel ansåg misshandeln inteattmen
kunde bedömas ringa. frågaI skadeståndet uttalade hovrättensom om

G har, hovrätten uppfattat honom, framställt yrkandetsom ersättningom
med 0001 kr avseende psykiskt lidande i anslutning till åtalet rörande
tjänstefel. Yrkandet får gälla sådan kränkning den personligaanses av
integriteten, för vilken ersättning endast kan utgå enligt 1 kap. 3 § skade-
ståndslagen. Denna bestämmelse förutsätter, för skadeståndsskyldighetatt
skall inträda, någon tillfogar lidandeatt brott denannan motgenom person-
liga friheten eller andra i lagrummet nämnda brottsliga gärningar. Enligt
hovrättens mening kan sådant tjänstefel, iett målet i fråga,är intevarom

falla inom för det angivna stadgandet.anses Gzs yrkanderamen ersätt-om
ning för psykiskt lidande skall därför lämnas bifall. G berättigadärutan till
ersättning för sveda och värk i anledning den misshandel han för.av utsatts
Hovrätten finner han i detta avseende kanatt skäligen tillgodoseddanses
med 1 000 kr.
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bilaga redovisas del domstolsavgöranden ersättningdenna danskaI omen

för i mäl sexualbrott våldsbrott. Avgörandena har hämtatstort ochom

1990, årsbe-från Lerche, 168 ff och den danska brottsskadenämndenss.

är 1991.rättelse för

SEXUALBROTT1

UfRdom 1984-12-03, I985.94HHøjesteret,

kvinna i sin för våldtäktblev under särskilt för-En sommarstuga utsatt en

ödmjukande omständigheter. tvingades till fullbordatHon samlag, fick en

stearinljuskniv och uppstuckna i slidan, blev bränd cigarettermed ochett

slagen tvingades slicka gämingsmannens penis kringoch hans änd-samt att

tarmsöppning. Kvinnan blev till följd arbetsoförmögen underövergreppetav

lång tid. yrkade skadestånd med 100 000Hon DomstolenDKR.av mannen

tillerkände 000henne 50 för förlorad arbetsinkomst.DKR tort och

1987-03-12,Højesteret, dom UfR 1987.305H

försökt våldta kvinnaEn avbrutit försöket sedan han kon-man, som en men

kvinnan hade menstruation, förpliktades skadestånd tillstaterat att att utge

kvinnan 000 förmed 25 DKR tort.

Middelfart dom 1988-04-11ret,

sjukvårdsanställd haftEn hade samlag med fysiskt ochen person som var

psykiskt handikappad och till följd saknade förmågadärav motsättaattsom

sig handlingen. ersättning förDomstolen bestämde tort till yrkade 40 000

DKR.

Naskovs dom 1989-08-24ret,

lärare på privatskolaEn hade förgripit sig på flickasexuellt elvaårigen en

i sinhan hade undervisning, efter drickaha henne vätskaatt gett attsom en
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stånd förhindra Flickan tillerkändesgjorde henne samlag. ersätt-attsom ur

ning för med 25 000tort DKR.

dom 1988-08-06, UfR 1988.895HHøjesteret,

för våldtäkt frihetsberövande. befannkvinna hade bl.a. ochEn Honutsatts

gärningsmannen, plötsligtsig hos denne bakband henne nakengäst närsom

genomgå vaginaltoch sedan tvingade henne och analt samlag. brän-Hanatt

sedan på brösten och tvingade henne på hans penis. Kvin-de henne att suga

friheten cirka 10 timmar. yrkade ersättning förberövad Hon tortnan var

000med 40 000 Domstolen tillerkände henne 35DKR. DKR.

UfRLandsret, dom 1988-12-08, 1988.397VVestre

hållit fast 15-årig flicka, på ikänt henne brösten och skre-En som enman,

därefter tvingat henne till på penis till dess attvet samt att suga mannens

han fick utlösning, förpliktades till flickan ersättning för tort medatt utge

25 000 varvid beaktades bl.a. psykiska följder drabbat flick-deDKR, som

000Flickan hade yrkat 50 DKR.an.

Landsret, dom 1989-11-01Vestre

78-årigahade nattetid brutit sig 79-årig och denneshosEn man en man

79-åringen skyffel gärningsmannensambo. Genom hota med komatt en

200 Gärningsmannen därefter fattat i kvinnansDKR. hadeöver tag ena arm

gicktvingat till hotat kvinnan hon intehenne där hansäng, att strypaen om

vrida sig losspå ha samlag med Kvinnan hade dock lyckatsmed honom.att

ersättningoch komma därifrån. Landsretten tillerkände den 79-årige mannen

gälldeför 15 000 hade yrkat 35 000 dettort med han DKR. NärDKR

allvarligkvinnan ansåg visserligen förlandsreten hon hadeatt utsatts en

särskiltfridskränkning inte sådana kränk-denna utövad underattmen var

tillerkänna henne ersättningande omständigheter det fanns grund för attatt

för tort
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Grenaas dom 1989-11-28ret,

hade på fest haft samlag kvinna, på grundEn med sömnman en en som av

spritförtäring stånd handlingen. Kvinnanoch varit sig yrkademotsättaattur

8 000ersättning för tort med 35 000 Domstolen tillerkände henneDKR.

DKR.

Landsret, dom 1989-12-13Vestre

under flera års tid gjort sig skyldig till sexuellaEn hade över-man grova

övergreppen,sin pågått flickanstyvdotter. medan 11motgrepp varsom -
år,16 hade bestått i fullbordade också i flickan blivitsamlag attmen

bunden, piskad, i fått föremål istucken brösten med nål, uppstucknaen

slidan och tvingats på gärningsmannens penis. Därtill hade gärnings-suga

urinerat på henne. Flickan ersättning för 75 000yrkade tort medmannen

Landsreten tillerkände 60 000DKR. henne DKR.

1990-03-15, UjR10. dom I990.378HHøjesteret,

84-årig kvinna för bl.a. försök till våldtäkt ochEn utsatt annatman, som en

sexuellt förpliktades ersättning för till kvinnanumgänge, tortatt utge

med 35 000 DKR.

11 dom 1990-05-09Køge ret,.
Över-hade sinEn styvdotter för upprepade sexuella övergrepp.utsattman

börjathade flickan 9 år och fortgått till år.när hon 17greppen varvar

hade tvingat henne till ibland två gånger iMannen samlag, veckan. Han

förpliktades till flickan 000ersättning för med 50tort DKR.att utge

12. dom 1991-05-07Højesteret,

dömdes för två prostituerade kvinnorEn sexuella bl.a.övergrepp motman

med vilka han dessförinnan träffat överenskommelse sexuellahade om

tjänster. Kvinnorna 000yrkade ersättning för med 30 vardera.tort DKR

Underráttema ogillade hänvisning till de förederas yrkande med att
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utugtsforhold...,ingått gärningsmannenhade avtal medövergreppet om

sådanicke overfor de pågatldende findesoch det der utøvetatatt envaere

erstatning. Højesteret tillerkände,vold, denne kan begrunde utan attatt

ersättning 20 000 ochnågra skäl, den kvinnan med DKRnärmareange ena

den andra 30 000med DKR.

VÅLDSBROTT2

UfRdom 1985-05-22, 1985.597H13. Højesteret,

tilldeladpolisassistent i samband med delgivning domblevEn ettenav

sjukskriven fem dagaransiktet medförde blevknytnävsslag i hanattsom

polismänHøjesteret anfördeoch fick svårigheter under 14 dagar.äta attatt

underskyddade ersättningsreglemaunder sin tjänstgöring bör vara av

i falletförutsättningar offer för våldsförbrytelser. detandra Justsomsamma

väldet vid föreliggandenågon ersättning likväl inte utgå eftersom detborde

omständighetertillfället inte under sådana särskilt kränkandehade utövats

fördet fanns grund för tillerkänna gottgörelse tort.attatt

1986-08-21, UfR 1986.14. dom 755HHøjesteret,

sinnesförvirrad,äktenskapliga problem starktgrundEn varman, som av

parkeringsplatsskadelidande för mordförsök påden attutsatte genom en

ochskjuta 4-5 med pistol den skadelidandes huvud, nacke,skott mot armen

sin allvarliga karaktär inte hadebröst. Højesteret ansåg handlingenatt trots

fannssådana omständigheter det grundunder särskilt kränkandeutövats att

för fastslå tillfogats tort.att att mannen

1990-01-0815. Københavns byret, dom

taxichaufför gisslan hotade medblevEn etttagen av-en man somsom av

medsågat jaktgevär. Taxichauffören tvingades under sju timmar köra runt
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i Köpenhamn. Domstolen tillerkände taxichauffören ersättning förmannen

tort med yrkade 25 000 DKR.

16. København. byret, dom 1990-05-17

En busschaufför tilldelades knytnävsslag i ansiktet berusadett av en

Ett yrkande ersättning för tort 000med 5 lämnadesDKRpassagerare. om

bifall.utan

17. Odense dom 1990-05-22ret,

En dömdes för ha våld sinutövat tidigare sambo.att Mannen hademotman

tilldelat kvinnan knytnävsslag, tagit på henne och bränt påhennestrupgrepp

och med cigarett. Kvinnan tillerkändes domstolen ersätt-mage armar en av
ning för tort med 5 000 DKR. Hon hade yrkat 12 500 DKR.av mannen

När det gällde ersättningen anmärkte ordföranderättens cigarettbrän-att

ningen innefattat särskilt förödmjukande behandling och atten mannen
efteråt slängt kvinnan hon ifördvarit endastut trots att trosor.

18. Højesteret, dom 1990-06-08, UfR 1990.594H

En hade i samband med han utövade umgängesrätt sinatt knapptman strypt

fyra år gamla dotter. När barnets moder och frånskilda hustrumannens
dagen efter kom för hämta dottern, förde henne iatt därrummetmannen
den döda dottern låg och försökte döda kvinnan.även Händelsen utspelade

sig under flera timmar, och kvinnan ådrog sig sticksår ioch bröstetarm
varvid lungan perforerades och levern skadades. Kvinnan lyckades klaraena

sig undan med livet i behåll sken villehon fortsättaatt attgenom ge av
samlivet med gärningsmannen. Kvinnan tillerkändes, med hänsyn till om-
ständigheterna vid mordförsöket, ersättning för 20tort med 000 DKR.

19. østre Landsret, dom 1990-10-19

En hade misshandlat sin hustru lägga telefonledningman attgenom en om
sin hustrus hals och efter hot med kniv tvingat henne till dricka klorinatt
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stickaförsökt mörda henneefter hade hanterpentin. attoch Dagen genom

Kvinnanperforerades.Bukhålan lunganochi sju gånger.kniv henne enaen
6 400värk medsveda ochochför förstörda kläderersättningtillerkändes

uttaladetortavseende50 000yrkande DKRgälldedetDKR. När ett om
intekaraktärallvarligadesshandlandegärningsmannensdomstolen trotsatt

grundfannsomständigheter detkränkandesärskiltsådanaunder attutövats

ersättning.sådanutdömaatt

1991-06-18Landsret, dom20. østre

brutalfarlig, rå ochsärskiltför våldkvinna hade sinEn utsatts avmanav
fannlivsfara. Landsretteni betydande atttill följd därav svävatkaraktär och

ochomständigheterförnedrandekränkande ochförelegat särskilthadedet

25 000medtill hustrunför tortersättningförpliktade att utgemannen

DKR.

UfR 1991.101H1991-11-13,dom21. Højesteret,

varandra undermedsällskapatgräl mellansamband medI ettett sompar,
kvinnankvinnan. Efterpåkniv i atthalvårs tid, stackett ryggenenmannen

hanuttaladepå ochhenne attfallit omkull på golvet struptagtog mannen

Ögonblicket hem12-åriga dotterkvinnansdärpå komslå ihjäl henne.skulle

och för-manddrabtill dråpför försökdömdesin.och Mannengrep
ersättningmotivering,Landsret, närmarepliktades att utgeVestre utanav

50 O00yrkat DKR.Kvinnan hade30 000kvinnan med DKR.för tilltort

brottsskadenämnden.danskaersättning från denKvinnan ansökte omsenare
Højesteretsstridstod iavgörandeansåg landsrettens motNämnden att

fanntill Højesteret,sakenoch förde attUfR l986.755Hpraxis jfr som

särskiltsådanaunderintekaraktär utövatsallvarligadessbrottet trots --
kvinnantillerkännagrund förfannsomständigheter detkränkande attatt

förgottgörelse tort.
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denna bilagaI redovisas del norska domstolsavgöranden ersättningen om
för oppreisning till bam för sexuella övergrepp.utsatts Avgörandenasom
har hämtats från NOU 199113 75s.

I Hdlogaland lagmannsrett, dom 1988-02-03.
En fotbollstränare för flicklag och fickman, flick-som ettvar som en av

åt sig vid 15 20att tillfällen medan honorna mellan 12 ochonanera var-
16 år, förpliktades skadestånd till flickanatt utge 50med 000 NKR.

Eidsivating lagmannsrett, dom 1988-02-26

En haft otuktigt umgänge med sin dotter medan honman, som mellanvar
12 och 16 år, tafsa på henne, föra finger in iatt hennes slida ochgenom

slicka henne i skrevet, förpliktades skadestånd till dottern med 15 000utge

NKR.

Gulating lagmannsrett, dom 1988-03-22

En vid tillfälle haft samlagman, ett med sin 15-årigasom dotter, för-

pliktades skadestånd till dotternatt utge med 10 000 NKR.

Hålogaland lagmannsrett, dom 1988-04-25

En vid flera tillfällen haft samlag med flicka medan honman, som variten
mellan 6 och 15 år, förpliktades skadestånd till flickan 50att med 000utge

NKR.

5. Høyesterett, dom 1988-05-10, Rt 1988 532s.
drygtEn 16-årig flicka fick nattetid lift med lovade köra henneen man som

hem. stridI med vad han lovat körde emellertid till öde plats,mannen en
där han förgrep sig på flickan. Han slet flickan kläderna, fördeav upp
fingrarna eller sin penis i hennes slida och tvingade henne att onanera
honom, varpå han flickans huvud,tog tag pressade sin penis i hennesom
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olikauttaladetidenUnderutlösning.ñcksedanhandär mannenmun
förersättningyrkadeflickanochför våldtäktåtaladeshotelser. Mannen

1987-04-domAgder lagmannsrett00050 NKR.medicke-ekonomisk skada

för-ekonomiskatillhänsynmedbestämdeåtalet och03 biföll mannens-
tilloppreisningersättning förövrigtiomständigheternahållanden och -
tillfulltbifalloch yrkat utdomenöverklagatflickan000 Sedan10 NKR.

00020ersättning medytterligarehennetillerkände Høyesterettsin talan,

oppreisningersättning förisåledesflickanerhöllsammanlagtNKR;

30 000 NKR.

utfor-skadeståndsbestämmelsen ärsåsomdetframhöll bl.a.Høyesterett att
skönsmässigutifrån bredersättningennödvändigt bestämmamad att envar

subjektivaochobjektivatillbådemåstevarvidvärdering, hänsyn om-tas
svår-objektivagärningensomständigheternaviktigasteständigheter. De var

kränk-upplevelseskadelidandesskuld, denskadevållarensgradenhet, avav
dendrabbatskadeverkningardeomfattningenochningen somartensamt av

medver-uttaladesocksåenligt vadbordeskadelidande. Däremot som --
tilläggasmeningskadeståndsrättsligi vanligrisksynpunkteroch enkans-

ansågSålundasärskilda fall.ibeaktas baraochbegränsad betydelsemera
iföljt medhonflickan,omständigheten närdendomstolen mannenattatt

ersättningen.reduceringanledning tilloförsiktigt intebilen, uppträtt avgav
schablonise-praktiskt behovfannsunderströk det ettHøyesterett att enav

be-och lägrebåde högreoppreisning, ävenförersättningenring omav
förhållandensärskildai fråga närkommakundenormalbelopplopp än ett

motiverade det.

1988-08-29domAgder lagmannsrett,

frånsin dottermedotuktigt umgängehafttidflera årsunderEn somman,
hontill samlag närtvingat dotterngammal och12 århondet att somvar

våldtäkten,avslöjadefall honidöda henneoch hotati 16-årsåldem attvar
00050 NKR.medtill dotternskadeståndförpliktades utge

1988-09-08domlagmannsrett,Eidsivating

medanpå sinsig sexuelltförgripitgångerupprepadehadeEn sonman
pojkensifingerförtbl.a.hade6 år.och Mannen ettlmellandenne var

fåtthanstjärt till desspojkenspenisgnidit sinändtarmsöppning och mot
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utlösning. När pojken kommit i 4-årsåldem hade han tvingat denne tillupp
anala samlag. Mannen förpliktades skadestånd till pojkenatt medutge

60 000 NKR.

Agder lagmannsrett, dom 1988-10-10

En under två års tid missbrukat pojke då denneman, som mellan 14en var
och 16 år dels förmå denne till ömsesidigatt masturbering, delsgenom med

våld tvinga honom till analt och oraltett samlag, förpliktadesett utge
skadestånd till pojken med 30 O00 NKR.

Eidsivating lagmannsrett, dom 1989-01-18

En försökt våldta sin 13-åriga styvdotter, förpliktadesman, som skade-utge
stånd till styvdottem med 10 000 NKR.

10. Eidsivating lagmannsrett, dom 1989-01-19

En vid tillfälle tvingat sinett dotter till oraltman, samlagsom och annat
otuktigt umgänge, förpliktades skadestånd tillatt dottern 60utge med 000

NKR.

11. Gulating lagmannsrett, dom 1989-02-01

En haft regelbundna samlag sinmed sambosman, dottersom under flera

års tid då flickan mellan 9 16 åroch ibland flera gånger i veckan,var- ——
förpliktades skadestånd till flickanatt utge med 50 000 NKR.

12. Eidsivating lagmannsrett, dom 1989-02-08

En tvingat 13-årig pojke han tidigare inteman, som bekant meden som var
till analt samlag, förpliktades skadestånd till pojken 20att med 000utge

NKR.
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1989-02-16domlagmannsrett,Eidsivating13.
för-14-23-årså1dem,varihonmedandottervåldtagit sinoftaEn somman,

50 000 NKR.meddotternskadestånd tillpliktades utge

1989-04-18domlagmannsrett,Eidsivating14.
dottersambossinmedumgängeotuktigtgångerupprepadehadeEn man

övergreppen, medaninträffademoder.sinbesök hospåhon somnär var
mellanpenissinfördeibestod4-6-årsåldem,i attflickan mannenvar

gjordehansamtidigtslidöppninghennes sam-ochflickans ben sommotupp
flickantillskadeståndförpliktades utgerörelser. Mannen attlagsliknande

0015 NKR.med

1989-06-01domlagmannsrett,Eidsivating15.

medan honsin dottermedsamlaghadegånger varupprepadeEn somman,
00050medskadestånd till dotternförpliktades16 år,14 ochmellan utge

NKR.

1989-09-29domlagmanmrett,Eidsivating16.

13-medsamlagåterkommandehaftårs tidhalvt enunderEn ettsomman,
dessutomochtillkvinnlig bekanttilldotterårig flicka, sommannen,en

medflickantillskadeståndförpliktadesfotograferat samlagen, utgeatt

00050 NKR.
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dennaI bilaga redovisas del tyska domstolsavgörandenen ersättning förom
ideell skada i mål sexualbrott och våldsbrott. Avgörandenaom har hämtats
från Dr Jur. Werner Pfennigstorf i juni 1992en av utarbetad promemoria
Compensation for criminal injuries in Germany.

1 SEXUALBROTT

Landgericht Saarbrücken, dom 1981-09-20

En hade våldtagit kvinna och i sambandman därmeden henne förutsatt
brutalt våld. Kvinnan ådrog sig vissa fysiska skador och tvingades vistas en
vecka på sjukhus. Mannen förpliktades ersättning tillatt kvinnanutge med
8 000 DM avseende ideell skada.

Landgericht Heilbronn, dom 1983-04-15

En våldtog kvinna upprepade gångerman under fyra timmarsen tid, tving-
ade henne bl.a. till analsex och henne iutsatte övrigt för brutalt våld.
Mannen förpliktades ersättning tillatt utge kvinnan med 10 000 DM avse-
ende ideell skada.

Landgericht Braunschweig, dom 1986-02-26

En våldtog 64-årig kvinna ochman henne fören brutaltutsatte våld och
hotade döda henne, alltatt under mycket förnedrande förhållanden. Mannen
förpliktades ersättning föratt ideellutge skada till kvinnan med 12 000 DM.

Landgericht Darmstadt, dom 1986-02-19

15-årigEn pojke dömdes för försök till mord och försök till våldtäkt på en
27 årig kvinna. Pojken hade överfallit kvinnan och tilldelat henne flera
knivstick, bl.a. i Kvinnan till följd däravmagen. nära avlida.var Er-att
sättning för ideell skada bestämdes till 30 000 DM.
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1986-09-16domFlensburg,Landgericht

tillfogatdärvidvåldtäkt ochtillförsökförkvinnautsattEn ensomman,
skadaför ideellkvinnanförpliktades ersättahuvudet,i bl.a.frakturerhenne

0006 DM.med

1988-02-25domDuisburg,Landgericht

på sättochvåldtagit annatalkoholpåverkanunderpojke,15-årigEn som
flickan ideellförersättaförpliktadesflicka,10-årigutnyttjatsexuellt en

00010 DM.medskada

1989-10-12domDüsseldorf,Oberlandesgericht

inleddepsykoterapeutpraktiseradebehörighet ensomutanEn somman
anledningihonomkonsulteratpatientkvinnligmedrelationsexuell somen

drab-kvinnanför avtogintresseNär senareproblem.sexuella mannensav
dro-ochalkoholmissbrukabörjadeoch hondepression,kvinnanbades av

behandlingmednödvändigtoch detsjälvmordförriskfanns varDetger.
medskadaideellförkvinnanersättaförpliktades attMannensjukhus.på

00010 DM.

1991-09-24Bundesgerichtshof, dom

flickanmedanhandlingarsexuellaförflicka4-årighadeEn utsatt enman
till-Flickanflickan.fotograferatochvideoñlmathade hanSamtidigtsov.

mardrömmar.återkommandehadeskadorfysiskanågraintefogades man
domstolenfastslog attfängelsetilldömdesgärningsmannenSamtidigt som

medskada,ideellförflickan, ävenskadestånd tillskyldighan att utgevar
civilprocess.ibestämmasskullebelopp som
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VÃLDSBROTT2

Landgericht Memmingen, dom 1984-11-14

tilldelatEn iknytnävsslag ansiktet och förorsakatettperson, som en annan

påskada ögonbryn och blånader förpliktades den skade-ögat, ersättarunt

lidande för ideell skada 000med 1 500DM utöver DM gärningsman-som

redan själv hade betalt.nen

10. Landgericht Duisburg, dom 1982-12-01

En tilldelat flera knytnävsslag i ansiktetoprovoceratperson, som en annan

med spricka i skallbenet hjärnskakningoch följd, förpliktades utgesom er-
sättning till förbrottsoffret ideell skada 3 000med DM.

11. Landgericht Tübingen, dom 1983-11-11

En kvinna för brutalt våld och bl.a. slititutsatt upprepatperson, som en

bort det kvinnans hår på sidan bakhuvudet och chockatmesta av ena av
kvinnan svårt, förpliktades kvinnan förersätta ideell skada med 5004 DM.

Gärningsmannen befanns inte fullt ansvarig för sitt handlande.

12. Landgericht Saarbrücken, dom 1984-11-09

En 26-årig för brutalt och planeratutsatte övergreppettperson, som en man

vilket resulterade i flera käkbensfrakturer och skador på och nöd-Ögatena
vändiggjorde operativa ingrepp, förpliktades den skadelidandeersätta med

10 000 DM avseende ideell skada.
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Välfärdochvalfrihet- service,stödochvårdför Jordbruksdepartementet
psykisktstörda.[73] Mindrekadmiumi handelsgödsel.[14]Psykisktstördai socialförsäkringen kunskaps-ett- Skogspolitikeninför2000-talet.Huvudbetänkande.[76]underlag.[77] Skogspolitikeninför2000-talet. [76]Bilagor

Skogspolitikeninför 2000-talet. [76]Kommunikationsdepartementet BilagorII.
Nya [32]Inlandsbanan.
Rådför forskning kommunikation.ochtransponerom
Radför forskning ochkommunikation.transporterom
Bilagor.[55]



1992Statens utredningaroffentliga

Systematisk förteckning
Arbetsmarknadsdepartementet
Kompetensutveckling nationellstrategi.[7]en-Årsarbetstid.[27]

Kulturdepartementet
bolagför rundradiosändningar.[10]Ett nytt

Lagstiftning satellitsändningar TV-program.om av
[31]

och i [36]Radio TV ett.
Meningsfullvistelsepâasylförläggning.[69]

Näringsdepartementet
privat- ProvningochmätteknikinomSPProva och

i europaperspektiv.[74]SMP

Civildepartementet
Ekonomiochrätti kyrkan.[9]
Kasinospclsverksamheti folkrörelsernastjänst [33]
EES-anpassning marknadsföringslagstiftningen.[49]av

för mindre styrformerför bam-ochMer nya-ungdomspolitiken.[54]
Regionalaroller perspektivstudie.[63]en-Utsikt framtidensregioner sjudebattinlägg.[64]mot -[65]Kartboken.
Västsverige regioni utveckling.[66]-kommunalamedlemskapet.[72]Det

Miljö- och naturresursdepartementet
risker. seminarium varför tillåterReglerför Ett om

föroreningarinne [2]änute.mer
Pastighetsdatasystemetsdatorstruktur.[34]

mätningsutbildningari skolformer.[35]ochKan- nya
Angåendevattenskotrar.[41]

hållbar [42]Kretslopp Basenför Stadsutveckling.- Basisof Sustainable Develop-Ecocycles The Urban-
[43]ment.

Miljöfarligt avfall ochriktlinjer. [45]ansvar-Miljöskulden. hurmiljöskuldenutveck-Enrapportom
vi ingenting [58]las gör.om

miljöforskning.[68]Långsiktig

MF{i}{éc3T£.mB
O 41992 - -

STOCKHOLM






