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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av skadeståndslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDsAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att skadestånds
lagen skall ändras så att den skadeståndsskyl
dighet som en förtroendevald inom ett offent
ligt samfund har för en skada som han har 
orsakat i sitt förtroendeuppdrag skall bestäm
mas enligt samma grunder som en tjänstemans 
ansvar för skada som han orsakar i tjänsten. 
Likaså föreslås att i fråga om skada, som 
orsakas av en elev vid en läroinrättning i arbete 
som hänför sig till undervisningen, av den som 
är intagen i en vårdinrättning i arbete som 
anknyter till vården eller av en fånge i fångar
bete, skall grunderna för skadeståndsansvar för 
arbetstagare iakttas. 

På den som ansvarar för säkerheten på ett 
fartyg eller luftfartyg som används av gränsbe
vakningsväsendet skall enligt förslaget samma 
stadgande om begränsning av skadeståndsskyl
digheten iakttas som nu tillämpas på den som 
i sin tjänst inom försvarsmakten ansvarar för 
säkerheten på krigsfartyg eller militärt luftfar
tyg. 

Det föreslås även att forumstadgandet för 
skadeståndstalan mot offentliga samfund revi
deras. 

Avsikten är att den föreslagna lagen skall 
träda i kraft så snart den har antagits och blivit 
stadfäst. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Om skadeståndsskyldigheten 
för förtroendevalda och vissa 
personer som utför arbete 

1.1. N uläget 

Det grundläggande stadgandet om skade
ståndsansvar finns i 2 kap. l § skadestånds
lagen (412/74), där det sägs att "den som 
uppsåtligen eller av vållande förorsakar annan 
skada skall ersätta den, såvida icke annat följer 
av vad i denna lag stadgas." skadeståndet kan 
enligt paragrafens 2 mom. jämkas, om skade
ståndsskyldigheten anses vara oskäligt betung
ande med hänsyn till skadevållarens och den 
skadelidandes ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt. Om skadan har 
orsakats uppsåtligen, skall emellertid fullt 
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skadestånd utdömas, om det inte av särskilda 
skäl anses skäligt att nedsätta skadeståndet. 

Arbetsgivares och offentliga samfunds ska
deståndsansvar regleras i 3 kap. skadestånds
lagen. Ansvar enligt detta kapitel för skador 
som andra orsakar kallas principalansvar. En 
arbetsgivare är enligt 3 kap. l § l mom. skyldig 
att ersätta en skada som en arbetstagare 
orsakar genom fel eller försummelse i sitt 
arbete. Enligt paragrafens 2 mom. ansvarar ett 
offentligt samfund som arbetsgivare för den 
skada en arbetstagare i tjänste- eller annat 
anställningsförhållande genom fel eller för
summelse orsakar i verksamhet där han inte 
kan anses utöva offentlig makt. Om skadan har 
uppkommit när någon har utövat offentlig 
makt, ansvarar det offentliga samfundet för 
den enligt 3 kap. 2 §. 
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Arbetstagares och tjänstemäns skadestånds
ansvar regleras i 4 kap. skadeståndslagen. 
Detta ansvar är i vissa fall lindrigare än det 
allmänna skadeståndsansvaret enligt 2 kap. l §. 
Enligt 4 kap. l § är en arbetstagare som genom 
fel eller försummelse orsakar en arbetskamrat 
eller utomstående skada skyldig att ersätta 
skadan i den mån det prövas skäligt med 
hänsyn till skadans storlek, handlingens beskaf
fenhet, skadevållarens ställning, den skadeli
dandes behov samt övriga omständigheter. 
Arbetstagaren ansvarar inte för skadan, om 
endast lindrigt vållande kan läggas honom till 
last. Om skadan har orsakats uppsåtligen, skall 
enligt paragrafens 2 mom. full ersättning utdö
mas, ifall det inte av särskilda skäl prövas 
skäligt att nedsätta skadeståndet. Enligt 2 § i 
samma kapitel ansvarar en tjänsteman för den 
skada han i sin tjänst genom fel eller för
summelse orsakar en utomstående eller ett 
offentligt samfund enligt grunderna i l §. 

En arbetstagare eller tjänsteman vars skade
ståndsansvar följer grunderna i 4 kap. l § kan 
också tillgodogöra sig förmånen av att ersätt
ningen så att säga kanaliseras. Enligt 6 kap. 2 § 
skadeståndslagen ansvarar de inför den som 
har rätt till skadestånd för skadan endast till 
det belopp som inte kan utfås av den arbets
givare eller det offentliga samfund som ansva
rar för skadan enligt 3 kap. Avsikten med 
kanaliseringsregeln är att skadeståndsanspråket 
alltid först riktas till arbetsgivaren eller det 
offentliga samfundet. En arbetstagare kan 
förpliktas att betala arbetgivaren eller det 
offentliga samfundet vad dessa med stöd av 3 
och 6 kap. har betalat till den skadelidande. 
Arbetstagarens och tjänstemannens skade
ståndsansvar följer också då de grunder som 
anges i 4 kap. l §. 

stadgandena om arbetstagares och tjänste
mäns skadeståndsansvar tillämpas också på en 
självständig företagare enligt 3 kap. l § som 
med beaktande av uppdragsförhållandets 
beständighet och övriga omständigheter kan 
jämställas med en arbetstagare (4 kap. l § l 
mom.) samt på den som enligt värnpliktslagen 
(452/50) eller något motsvarande förordnande 
står i statens tjänst (4 kap. 2 § 2 mom.). 

I 3 kap. skadeståndslagen som reglerar ar
betsgivarens ansvar jämställs den som för
ordnats av en myndighet, valts till ett förtroen
deuppdrag eller på någon annans begäran utför 
ett uppdrag som är fastställt i lag eller ett visst 
uppdrag som utförs under omständigheter som 

kan jämställas med ett arbetsförhållande, utan 
att vara självständig företagare med den som 
står i ett arbets- eller tjänsteförhållande. Om en 
sådan person, t.ex. den som i samband med 
undervisning eller vård i en inrättning utför 
arbete och i detta genom fel eller försummelse 
orsakar en skada, är enligt l § 3 mom. den för 
vars räkning uppdraget utförs skyldig att er
sätta skadan. Skadevållarens personliga ansvar, 
med undantag för värnpliktiga, bestäms enligt 
det allmänna stadgandet i 2 kap. l §, alltså inte 
enligt stadgandena om arbetstagares och tjäns
temäns skadeståndsansvar. 

1.2. Reformförslaget 

När skadeståndslagen stiftades, angavs som 
motivering för begränsningen av arbetstagares 
skadeståndsskyldighet bl.a. att skadan hänför 
sig till den verksamhet eller det arbete som 
utförs för en annans räkning och åtminstone 
inte uteslutande i eget intresse. Arbetets art är 
ofta sådan att skador uppkommer trots säker
hetsåtgärder. Det kan inte anses vara rätt att 
en arbetstagare skall ersätta sådana skador till 
fullo. Den som utför ett arbete kan i allmänhet 
inte heller vägra att utföra uppgifter, även om 
de är förbundna med en stor skaderisk. Den 
som osjälvständigt utför arbete kan dessutom i 
allmänhet inte teckna en ansvarsförsäkring för 
en skada som han eventuellt kommer att 
orsaka (reg.prop. nr 187/1973 rd. s. 11). 

De nämnda grunderna kan också tillämpas 
på en större krets än den som anges i 4 kap. I 
detta hänseende har särskild uppmärksamhet 
fästs vid de förtroendevaldas ställning inom 
offentliga samfund delvis på grund av den 
stora betydelse skötseln av förtroendeuppdrag 
har i vår demokrati. stadgandena om arbets
tagares och tjänstemäns skadeståndsansvar 
tillämpas nämligen inte på förtroendevalda 
som inom offentliga samfund sköter offentliga 
uppgifter. Detta trots att det offentliga sam
fundet enligt 3 kap. ansvarar för skador som en 
sådan förtroendevald orsakar då han utövar 
offentlig makt. En förtroendevald är alltså 
skyldig att ersätta skadan, även om endast 
lindrigt vållande kan läggas honom till last. 
Hans skadeståndsskyldighet kan jämkas endast 
under de förutsättningar som anges i 2 kap. l § 
2 mom. För en förtroendevald gäller inte heller 
kanaliseringsförmånen. 

Ett förtroendeuppdrag utförs för ett offent-



1991 rd - RP 151 3 

ligt samfunds räkning. Det går inte heller alltid 
att vägra ta emot det. Förtroendevalda kan 
inte heller vägra avgöra ett ärende som hör till 
dem med hänvisning till att det är svårt. Det 
krävs i allmänhet inte någon särskild behörig
het av förtroendevalda. Ett avgörande som en 
förtroendevald fattar bygger i allmänhet på 
tjänstemannaberedning. Den tjänsteman som 
har berett ärendet och den förtroendevalde som 
deltar i beslutsfattandet omfattas av samma 
stadganden om tjänstebrott Trots detta be
stäms skadeståndsansvaret på olika grunder för 
tjänstemän och förtroendevalda. Förtroende
valda inom offentliga samfund och andra som 
utövar offentlig makt bör i detta hänseende 
försättas i samma ställning som tjänstemän. 

Det kan inte heller anses skäligt att elever vid 
yrkes- och andra läroinrättningar inte enligt 4 
kap. skadeståndslagen faller under begreppet 
arbetstagare då de utför arbetspraktik eller 
annat arbete som hänför sig till undervisningen 
antingen inom eller utom läroinrättningen. En 
elev intar i allmänhet en osjälvständigare ställ
ning än en arbetstagare och hans betalnings
förmåga är sämre. Då det är fråga om yrkes
praktik kan faran för skador, trots tillsyn, vara 
större än då en yrkeskunnig arbetstagare utför 
likartat arbete. Vad som här sägs stämmer i 
motsvarande mån in på personer som är 
intagna i vårdinrättningar för vård och som 
enligt ett vårdschema utför arbete inom eller 
utom inrättningen. Detsamma gäller också 
fångar som utför fångarbete. 

På de grunder som här har anförts föreslås 
att 4 kap. skadeståndslagen ändras så att 
skadeståndsansvaret för förtroendevalda inom 
offentliga samfund och för ovan nämnda elever 
och dem som är intagna i en inrättning för 
vård skall vara detsamma som för arbetstagare 
och tjänstemän. Reformen äventyrar inte den 
skadelidandes ställning, eftersom han kan yrka 
skadestånd av den som är ansvarig med stöd av 
3 kap. I de fall det här har varit fråga om är 
det i allmänhet ett offentligt samfund. Refor
mens största betydelse ligger i att möjligheterna 
för ett offentligt samfund och andra som har 
principalansvar att av den som orsakat skadan 
återkräva det belopp som har utbetalats till den 
som har rätt till skadestånd kommer att vara 
mera begränsade än de för närvarande är. 

Utanför tillämpningsområdet för 4 kap. ska
deståndslagen skall fortfarande stanna vissa 
kategorier av personer som utför arbete och 
som avses i 3 kap. l § 3 mom. Sådana är bl.a. 

de som har utsetts till privaträttsliga förtroen
deuppdrag, såsom förmyndare, gode män och 
konkursförvaltare samt särskilda personer som 
utför uppdrag på begäran och i fråga om vilka 
det inte finns samma slags reformbehov. 

2. skadeståndsskyldigheten för 
den som ansvarar för säkerhe
ten på fartyg eller luftfartyg i 
statens bruk 

Enligt 4 kap. 2 § 3 mom. (373/79) skade
ståndslagen är den som lyder under de militära 
straffstadgandena och som ansvarar för säker
heten på krigsfartyg eller militära luftfartyg 
inte skyldig att ersätta staten för skador som 
han "av vållande har förorsakat vid framfö
rande eller styrande av fartyget eller luftfarty
get, om mot honom för nämnda handling icke 
väckes åtal eller han för denna ej blir dömd till 
straff eller om han för handlingen endast 
dömes till ordningsstraff eller böter". 

Gränsbevakningsväsendets fartyg anses inte 
vara krigsfartyg och dess luftfartyg inte vara 
militära luftfartyg. Lagrummet gäller alltså inte 
enligt sin ordalydelse den som ansvarar för 
säkerheten på gränsbevakningsväsendets fartyg 
eller luftfartyg, trots att han på samma sätt 
lyder under de militära straffstadgandena som 
den som ansvarar för säkerheten på krigsfartyg 
och militära luftfartyg. Denna skillnad i ska
deståndsansvar kan inte anses vara grundad. 
Gränsbevakningsväsendets fartyg och luftfar
tyg utför i fredstid samma slags uppgifter som 
krigsfartygen och militärflygplanen. Försvars
makten och gränsbevakningsväsendet har sam
ma slags materiel för vilken bestämmelserna till 
stor del är desamma. Därför föreslås att det 
lagrum det här är fråga om ändras så att 
begränsningen av skadeståndsansvaret skall 
gälla alla som lyder under de militära straff
stadgandena och som ansvarar för säkerheten 
på fartyg och luftfartyg i statens bruk. Lagrum
met skall alltså tillämpas också på dem som är 
i gränsbevakningsväsendets tjänst och som 
lyder under 45 kap. strafflagen. 

3. skadeståndsanspråk gentemot 
offentliga samfund i vissa fall 

Enligt 7 kap. 4 § skadeståndslagen skall en 
skadeståndstalan som gäller ett skadestånd som 
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nämns i lagen av ett offentligt samfund väckas 
i den ordning som gäller tvistemål vid under
rätten på den ort där den skadevållande hand
lingen utfördes eller där den försummade hand
lingen borde ha utförts eller där skadan skedde. 
Talan kan väckas vid Helsingfors rådstuvurätt, 
om det inte finns något laga forum. Detta 
forumstadgande i skadeståndslagen har inom 
rättspraxis tillämpats så att skadeståndsan
språk inte får riktas mot offentliga samfund i 
samband med tjänsteåtal som i första instans 
förs vid hovrätten (HD 1988:128). Den skade
lidande kan då alltså bli tvungen att på grund 
av en tjänstemans lagstridiga förfarande föra 
en separat skadeståndstalan mot det offentliga 
samfund som enligt 3 kap. skadeståndslagen 
ansvarar för skadan. 

Det föreslås i propositionen att 7 kap. 4 § 
skadeståndslagen ändras så att skadeståndsan
språk mot offentliga samfund får prövas i 
samband med tjänsteåtal som i första instans 
förs vid hovrätten. Förslaget förbättrar den 
skadelidandes ställning, eftersom han inte se
parat behöver väcka skadeståndstalan mot det 
offentliga samfundet. Det material som behövs 
för att skadeståndsanspråket skall kunna avgö
ras finns i allmänhet redan hos hovrätten. Det 
är därför också ur denna synpunkt motiverat 
att skadeståndsanspråket prövas i samband 
med tjänsteåtalet. Dessutom främjas genomfö
randet av kanaliseringsprincipen av att skade
ståndsansvaret för tjänstemannen och det of
fentliga samfund som i första hand ansvarar 
för skadan kan prövas samtidigt. Reformen 
stämmer överens med den allmänna principen i 
14 kap. 8 § rättegångsbalken att ett privaträtt
sligt yrkande som grundar sig på ett brott kan 
framställas i samband med att straff yrkas för 
brottet. 

4. Ärendets beredning 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag i justitieministeriet. Utlåtanden över det 
lagförslag som har färdigställts där har kommit 
från inrikesministeriet, försvarsministeriet, fi
nansministeriet, Helsingfors hovrätt och kom
munernas centralorganisationer. Remissinstan
serna ansåg att lagförslaget behövs. Efter re
missförfarandet har förslaget granskats och 
delvis kompletterats. 

Laggranskningsrådet gav den 31 januari 
1991 sitt utlåtande om justitieministeriets för
slag till proposition (Laggranskningsrådets ut
låtande nr 2/1991). Rådet ansåg att lagändring
en på ett betydelsefullt sätt bidrar till att alla 
som har hand om uppgifter inom offentligrätts
liga samfund i fråga om skadeståndsansvaret 
försätts i en jämbördig ställning. Det är inte 
enligt rådet skäl att bibehålla ett strängare 
skadeståndsansvar för offentliga samfunds för
troendevalda, tjänstemän och arbetstagare ens 
på den grunden att lagändringen i vissa fall kan 
inverka på de förtroendevaldas verksamhet. 
Till följd av laggranskningsrådets utlåtande har 
en viss översyn av lagförslaget gjorts. 

5. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Propositionen är ägnad att i någon mån 
minska möjligheterna för offentliga samfund 
samt den som svarar för sådana inrättningar 
som nämns i propositionen att yrka skadestånd 
av en skadevållare vars skadeståndsansvar 
kommer att bestämmas enligt 4 kap. skade
ståndslagen. Propositionen gäller emellertid så 
få fall att den inte kan anses få några nämn
värda ekonomiska verkningar. 

DETALJMOTIVERING 

l. Motiven till lagförslaget 

3 kap. Arbetsgivares och offentliga sam
funds skadeståndsansvar 

l §. I gällande 3 mom. avsedda personer som 

utför arbete är de som på en myndighets 
förordnande, valda till förtroendeuppdrag eller 
på begäran av någon annan eller under om
ständigheter som kan jämföras med ett arbets
förhållande utför uppdrag utan att vara själv
ständiga företagare. För skador som sådana 
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personer orsakar ansvarar den för vars räkning 
uppdraget utförs. I motiven till lagförslaget 
nämndes som exempel på sådana personer de 
som i samband med undervisningen vid en 
skola eller medan de är intagna för vård i en 
vårdinrättning utför arbete som till sin natur är 
likadant som det som en arbetstagare utför 
(reg. prop. 187/1973 rd. s. 17). 

I denna proposition föreslås att 4 kap. l § l 
mom. kompletteras så, att på den som i 
samband med arbete som hänför sig till under
visningen vid en läroinrättning och den som är 
intagen i en vårdinrättning i arbete som hänför 
sig till vården orsakar en skada skall iakttas 
grunderna för arbetstagares skadeståndsansvaL 
GetlOm reformen begränsas dessa skadevållares 
skadeståndsansvar på det sätt som framgår av 
den allmänna motiveringen. Trots det uttalan
de som finns i förarbetena till lagen är det inte 
klart om 3 kap. l § 3 mom. kan tillämpas i alla 
de fall där skadeståndsansvaret för en elev vid 
en läroinrättning eller den som är intagen för 
vård i en vårdinrättning skall bestämmas på 
det föreslagna sättet enligt grunderna för ar
betstagares skadeståndsansvaL Så är det t.ex. 
då en elev vid en privat läroinrättning orsakar 
skada. 

Den skadelidandes ställning får inte försva
gas genom reformen. Därför föreslås att i 3 
mom. uttryckligen skall stadgas att den för 
vars räkning en elev vid en läroinrättning eller 
den som är intagen i en vårdinrättning utför 
arbete är skyldig att ersätta en skada som 
eleven eller den som är intagen för vård genom 
fel eller försummelse orsakar i sitt arbete. 

Det är klart att 3 mom. redan i sin nuva
rande form skall tillämpas när skador som har 
orsakats vid fångarbete ersätts. Därför behöver 
fångarbete inte nämnas separat i detta moment. 

Arbete som vid en läroinrättning utförs i 
samband med inrättningens arbetsverksamhet 
utförs i allmänhet för läroinrättningens räk
ning, och huvudmannen för läroinrättningen 
ansvarar alltså för den skada som en elev i 
detta arbete genom fel eller försummelse orsa
kar en utomstående. Om en elev har placerats 
att praktisera hos en arbetsgivare utom skolan 
beror det på omständigheterna om arbetet har 
utförts för läroinrättningens huvudmans eller 
arbetsgivarens räkning samt vem som alltså 
skall ansvara för skadan enligt det föreslagna 3 
mom. Problemsituationernas antal minskar ge
nom att läroinrättningarna ofta tecknar en 

ansvarsförsäkring för en elev som skall utföra 
arbetspraktik. 

I lagrummets svenska text föreslås i första 
meningen tillägget "genom fel eller försummel
se". 

Ordalydelsen kommer då att helt motsvara 
den finska texten. 

4 kap. Arbetstagares och tjänste
mäns skadeståndsansvar 

l §. Det föreslås att till paragrafens l mom., 
som talar om arbetstagares skadeståndsansvar, 
fogas stadganden om skadeståndsanvar för den 
som orsakar en skada i arbete i samband med 
undervisningen eller vården vid en läro-, vård
eller fånginrättning. 

Lagrummet avser alla slag av läroinrättning
ar där arbetspraktik hör till undervisningen, 
som t.ex. yrkesskolor, folkhögskolor och hög
skolor. Om en elev orsakar skada i arbete som 
hänför sig till undervisningen, skall han ansva
ra för den enligt samma grunder som de enligt 
vilka en arbetstagare ansvarar för skador som 
han orsakar i arbetet. Med arbete som hänför 
sig till undervisningen avses närmast arbet
spraktik enligt undervisningsplaner eller under
visningsprogram. Denna kan försiggå antingen 
inom eller utom inrättningen, t.ex. på basis av 
ett utbildningsavtaL 

Vad som här har sagts om elever gäller på 
motsvarande sätt den som är intagen i en 
vårdanstalt eller en därmed jämförbar inrätt
ning eller på ett sjukhus och som utför arbete 
enligt vårdplanen eller något annat arbete utan 
att stå i anställningsförhållande till inrättning
en. 

Enligt 3 kap. 6 § l mom. (612/74) förord
ningen om verkställighet av straff skall en 
fånge under ordinarie arbetstid utföra arbete 
för statens räkning (fångarbete), om han inte 
har tillåtits att utföra arbete för egen räkning 
(eget arbete) eller arbete i frihet (civilt arbete). 
Till fången betalas arbetspenning för fångarbe
tet. Enligt förslaget skall en fånges ansvar för 
skador som han orsakar i fångarbetet bestäm
mas enligt grunderna i 4 kap. l § skadestånds
lagen. Det nya stadgandet skall inte gälla den 
som utför eget arbete eller civilt arbete. 

skadeståndsansvaret för elever samt sådana 
som vårdas eller är intagna i inrättningar skall 
bestämmas enligt det föreslagna stadgandet, 
om det är fråga om skador som de i arbetet 
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orsakar en arbetskamrat, en utomstående eller 
den för vars räkning arbetet utförs. 

Enligt 6 kap. 2 § skadeståndslagen ansvarar 
den som enligt grunderna i 4 kap. l § l mom. 
är ansvarig för en skada endast för det belopp 
som inte kan fås ut av den som enligt 3 kap. 
ansvarar för skadan. Då de som utför arbete 
som här avses skall ansvara för skadan enligt 
de grunder som anges i lagrummet, följer härav 
att ansvaret för den som är skadeståndsskyldig 
enligt 3 kap. l § 3 mom. blir primärt. Den som 
har rätt till skadestånd skall inte kunna kräva 
ersättning av skadevållaren förrän det har 
visats att det inte går att få ut skadestånd av 
den som enligt 3 kap. är ansvarig, t.ex. huvud
mannen för en läroinrättning. 

Paragrafen gäller ersättning för skador som 
en arbetstagare orsakar sina arbetskamrater 
eller utomstående. Om ersättande av skador 
som har åsamkats arbetsgivaren stadgas i 51 § 
lagen om arbetsavtal och i 64 § sjömanslagen 
(423/78). Det är inte nödvändigt att i paragra
fen uttryckligen nämna vem skadan skall orsa
kas för att paragrafen skall tillämpas. Därför 
föreslås att orden "arbetskamrat eller utomstå
ende" avlägsnas ur l mom. Till paragrafen 
skall fogas ett nytt 3 mom., där det uttryckli
gen konstateras att det stadgas särskilt om 
ersättning för skador som en arbetstagare 
orsakar sin arbetsgivare. 

2 §. Enligt l mom. ansvarar en tjänsteman 
för en skada som han genom fel eller för
summelse i sin tjänst har orsakat en utomstå
ende eller ett offentligt samfund, enligt de 
grunder som anges i kapitlets l §. I motsats till 
l § som gäller arbetstagares skadeståndsansvar 
nämns i detta lagrum inte att en tjänsteman 
skall ersätta en skada som han har orsakat en 
arbetskamrat. Då lagen stiftades var det up
penbarligen inte meningen att olika grunder 
skulle iakttas för tjänstemän och arbetstagare i 
privaträttsliga anställningsförhållanden i fråga 
om skadestånd för skador som åsamkas arbets
kamrater. Det finns inte heller några materiella 
skäl för olikheten i dessa stadganden. Därför 
föreslås att l mom. ändras på samma sätt som 
l § l mom. så att omnämnandet av den 
skadelidande avlägsnas. Då kommer stadgan
det också enligt sin ordalydelse att innebära att 
en tjänsteman skall ersätta den skada som han 
i tjänsten har orsakat en arbetskamrat. 

Paragrafens 3 mom. gäller ansvaret för den 
som svarar för säkerheten på ett krigsfartyg 
eller ett militärt luftfartyg och som lyder under 

de militära straffstagandena för en skada som 
han har orsakat när han har fört eller styrt 
fartyget. En dylik person är inte skadestånds
skyldig, om han inte åtalas eller döms till straff 
för handlingen eller om han endast döms till 
disciplinstraff eller böter. Av de skäl som anges 
i den allmänna motiveringen föreslås att lag
rummet ändras så att begränsningen av skade
ståndsskyldigheten kommer att gälla den som 
över huvud taget ansvarar för säkerheten på ett 
fartyg som är i statens bruk, under förutsätt
ning att han ~yder under stadgandena om 
militära brott. Andringen innebär framför allt 
att lagrummet också kommer att gälla den som 
är i gränsbevakningsväsendets tjänst. stadgan
det skall också gälla personer som ansvarar för 
säkerheten på fartyg eller luftfartyg som an
vänds i uppdrag för Förenta Nationerna. 

Det föreslås också att vissa stilistiska änd
ringar görs i lagrummet. I stället för uttrycket 
"den som lyder under de militära straffstad
gandena" föreslås uttrycket "den som lyder 
under stadgandena om militära brott". Detta 
motsvarar bättre begreppsapparaten i straffla
gens nya 45 kap. Lagstiftningen om militära 
brott känner inte längre till begreppet ordnings
straff, och uttrycket "disciplinstraff' föreslås i 
stället för det. 

Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 
4 mom. i vilket skall stadgas om ansvaret för 
personer som utövar offentlig makt, men inte 
står i ett anställningsförhållande till ett offent
ligt samfund. Det nya momentet skall i första 
hand reglera skadeståndsansvaret för förtroen
devalda inom offentliga samfund. Förtroende
valda inom offentliga samfund är bl.a. riks
dagsmän, Finlands Banks bankfullmäktige och 
folkpensionsanstaltens fullmäktige, medlemmar 
i styrelser i inrättningar som lyder under de 
olika ministerierna, medlemmar i olika kom
missioner och nämnder som är verksamma i 
samband med kommitteer och statliga ämbets
verk, kommunfullmäktige, medlemmar i kom
munstyrelser och kommunala nämnder, med
lemmar av förbundsfullmäktige i kommunför
bund samt förtroendevalda inom kyrkan och 
dess församlingar. 

Momentets andra mening gäller personer 
som utövar offentlig makt utan att stå i 
anställningsförhållande till ett offentligt sam
fund och utan att vara förtroendevalda i det. 
Dylika personer är t.ex. styrelsemedlemmar i 
Finlands Advokatförbund i ärenden som gäller 
disciplinära förfaranden, förvaltningsrådets 
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medlemmar i Oy Alko Ab när de beslutar om 
funktioner som faller inom ramen för den 
offentliga makten samt en del enskilda perso
ner som med stöd av lag har utsetts att sköta 
offentliga uppdrag. 

Om en förtroendevald i sitt förtroendeupp
drag eller någon annan ovan nämnd när han 
utövar offentlig makt orsakar ett offentligt 
samfund eller en utomstående en skada, t.ex. 
genom att vara med om att fatta ett felaktigt 
beslut, är han enligt förslaget skadeståndsskyl
dig på samma grunder som en arbetstagare 
som orsakar skada i arbetet. skadeståndsskyl
dighet skall alltså bestämmas under de förut
sättningar som nämns i 4 kap. l § enligt 
skälighetsprövning. Det uppstår ingen skade
ståndsskyldighet om endast lindrigt vållande 
kan tillräknas skadevållaren. Skadevållaren 
skall också kunna åberopa den kanalisering av 
skadeståndet som nämndes ovan. Det är att 
märka att stadgandet skall tillämpas på ersätt
ning av skador som förtroendevalda inom 
offentliga samfund orsakar i förtroendeupp
drag oberoende av om skadan har vållats då 
offentlig makt har utövats eller inte. 

skadeståndsansvaret för ett offentligt sam
fund skall fortfarande bestämmas enligt 3 kap. 
3 §. Enligt paragrafen har en arbetsgivare rätt 
att av en arbetstagare återkräva vad arbetsgi
varen har blivit tvungen att betala i skadestånd 
på grund av den skada som arbetstagaren har 
orsakat. Också i detta fall följer arbetstagarens 
skadeståndsskyldighet grunderna i 4 kap. l §. 
Ett offentligt samfund och den som enligt 3 
kap. l § 3 mom. ansvarar för skadan skall ha 
motsvarande rätt att återkräva det belopp han 
har betalat i de fall där skadevållarens ansvar 
grundar sig på de nya stadgandena i 4 kap. l § 
l mom. och 2 § 4 mom. Därför föreslås att 
lagrummet för tydlighetens skull revideras så 
att där i stället för ordet "arbetsgivaren" 
används uttrycket "den som enligt 3 kap. 
ansvarar för skadan", varvid stadgandet också 
enligt sin ordalydelse kommer att gälla offent
liga samfund i annan egenskap än som arbets
givare samt skadeståndsskyldiga enligt 3 kap. 
l§ 3 mom. 

7 kap. Särskilda stadganden 

4 §. Paragrafen innehåller ett forumstadgan
de som gäller skadeståndskrav gentemot offent
liga samfund. En skadeståndstalan mot ett 

offentligt samfund skall väckas i den ordning 
som gäller tvistemål vid den underrätt som 
avses i lagrummet. I regel är underrätten på 
den ort behörig där den skadevållande hand
lingen företogs eller den försummade handling
en borde ha företagits eller där skadan upp
stod. 

Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 
2 mom. som gör det möjligt att kräva skade
stånd av offentliga samfund också i högre 
rättsinstans, om där yrkas straff för den hand
ling eller försummelse som har orsakat skadan. 
stadgandet har betydelse närmast vid tjänsteå
tal som i första instans handläggs av hovrätten. 
Enligt det nya stadgandet kan den målsägande 
som på grund av en tjänstemans lagstridiga 
förfarande har lidit skada redan i hovrätten 
kräva skadestånd av det offentliga samfundet. 
Han behöver alltså inte väcka en separat 
skadeståndstalan mot det offentliga samfundet 
vid underrätten. 

5 §. Enligt paragrafen skall när ett skade
ståndsanspråk enligt 3 eller 4 kap. handläggs 
den arbetsgivare, arbetstagare eller tjänsteman 
som inte har stämts in som svarande i målet ges 
tillfälle att bli hörd. Så skall t.ex. en arbetsta
gare ges tillfälle att bli hörd, om arbetsgivaren 
med stöd av 3 kap. krävs på skadestånd för en 
skada som arbetstagaren har orsakat i arbetet. 
Omfattningen av skyldigheten att höra perso
ner enligt paragrafen ger i viss mån rum för 
tolkning. Då lagrummet endast nämner att 
arbetsgivare, arbetstagare och tjänstemän skall 
höras, är det något oklart om en självständig 
företagare som avses i 3 kap. l § l mom. skall 
höras då skadeståndsanspråk med stöd av 
lagrummet riktas mot arbetsgivaren, eller om 
t.ex. en värnpliktig eller en förtroendevald 
inom ett offentligt samfund skall höras då 
skadeståndsyrkande framställs mot det offent
liga samfundet med stöd av 3 kap. 2 §. 

Det föreslås att paragrafen förtydligas så att, 
då en skadeståndstalan enligt 3 kap. handläggs, 
skall en skadevållare enligt 4 kap. ges tillfälle 
att bli hörd. På motsvarande sätt skall, då en 
skadeståndstalan enligt 4 kap. handläggs, den 
som på grund av skadan kan få principalansvar 
enligt 3 kap. ges tillfälle att bli hörd. Rätten att 
bli hörd enligt paragrafen skall alltså inte 
längre enligt ordalydelsen begränsas till att 
omfatta arbetsgivare, arbetstagare och tjänste
män. Någon motsvarande skyldighet att höra 
skall inte heller framdeles finnas då skade
ståndsanspråk riktas direkt mot en person som 
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nämns i 3 kap. l § 3 mom. och vars personliga 
ansvar grundar sig på 2 kap. l §. 

2. Ikraftträdande 

Avsikten är att den föreslagna lagen skall 
träda i kraft så snart den har antagits och blivit 
stadfäst. På ersättning för skador som har 

uppkommit innan lagen träder i kraft skall 
tidigare lag tillämpas. skadeståndsanspråk mot 
ett offentligt samfund för en sådan skada skall 
likväl kunna riktas enligt 7 kap. 4 § 2 mom. i 
lagförslaget. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av skadeståndslagen 

l enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 kap. l § 3 mom., 4 kap. l § l mom., 2 § l och 3 mom. och 3 § samt 7 kap. 5 § 

skadeståndslagen av den 31 maj 1974 (412/74), 
av dessa lagrum 4 kap. 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 23 mars 1979 (373/79), samt 
fogas till 4 kap. l § ett nytt 3 mom. och till 2 § ett nytt 4 mom. samt till 7 kap. 4 § ett nytt 

2 mom. som följer: 

3 kap. 

Arbetsgivares och offentliga samfunds 
skadeståndsansvar 

l § 

Om någon, som på grund av ett förordnan
de av myndighet, ett förtroendeuppdrag eller 
en begäran av annan utför ett visst uppdrag 
som är fastställt genom lag, eller under om
ständigheter som kan jämföras med ett arbets
förhållande utför ett visst uppdrag utan att 
vara självständig företagare, genom fel eller 
försummelse vållar skada då han fullgör upp
draget, är den för vars räkning uppdraget 
utförs skyldig att ersätta skadan. Vållar en elev 
vid en läroinrättning genom fel eller för
summelse skada i arbete som hänför sig till 
undervisningen, eller någon som är intagen i en 
vårdinrättning på motsvarande sätt skada i 
arbete som hänför sig till vården, är den för 
vars räkning arbetet utförs skyldig att ersätta 
skadan. 

4 kap. 

Arbetstagares och tjänstemäns 
skadeståndsansvar 

l § 
För skada som en arbetstagare i sitt arbete 

vållar genom fel eller försummelse är han 
ansvarig i den mån det med hänsyn till skadans 
storlek, handlingens beskaffenhet, skadevålla
rens ställning, den skadelidandes behov och 
övriga omständigheter prövas skäligt. Har ar
betstagaren endast gjort sig skyldig till lindrigt 
vållande, skall inget skadestånd dömas ut. 
Detsamma gäller, om skadan vållas av en 
självständig företagare som avses i 3 kap. l § l 
mom. Om en elev vid en läroinrättning i arbete 
som hänför sig till undervisningen vållar skada, 
svarar han för skadan på de grunder som anges 
i denna paragraf. Detta gäller också ersättning 
för skada som vållas av någon som är intagen 
i en vårdinrättning i arbete som hänför sig till 
vården eller av en fånge i fångarbete. 

Om ersättning för skada som en arbetstagare 
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i sitt arbete orsakar arbetsgivaren stadgas 
särskilt. 

2 § 
En tjänsteman är enligt de grunder som 

nämns i l § ansvarig för den skada som han i 
sin tjänst vållar genom fel eller försummelse. 

Den som lyder under stadgandena om mili
tära brott och som ansvarar för säkerheten på 
ett fartyg eller luftfartyg som är i statens bruk, 
är inte skyldig att ersätta staten för skada som 
han av vållande har orsakat när han framfört 
eller styrt fartyget eller luftfartyget, om åtal 
inte väcks mot honom för denna handling eller 
om han för handlingen inte döms till straff eller 
endast döms till ett disciplinstraff eller böter. 

I fråga om ersättning för skada som en 
förtroendevald inom ett offentligt samfund har 
vållat i sitt förtroendeuppdrag skall de grunder 
iakttas som anges i l §. Samma grunder skall 
också tillämpas om någon annan, utan att stå 
i ett sådant anställningsförhållande till ett 
samfund som anges i 3 kap. 2 §, vållar skada 
då han utövar offentlig makt. 

3 § 
Den som är ersättningsskyldig enligt detta 

kapitel kan förpliktas att till den som enligt 3 
kap. ansvarar för skadan betala vad denne 

Helsingfors den 18 oktober 1991 

enligt nämnda kapitel och 6 kap. 2 § har erlagt 
till den skadelidande, dock endast på de grun
der som anges ovan i l §. 

7 kap. 

Särskilda stadganden 

4 § 

Vad som stadgas i l mom. hindrar inte att 
ersättningsyrkande framställs mot ett offentligt 
samfund i samband med ett brottmål. 

5 § 
När en skadeståndstalan enligt 3 eller 4 kap. 

behandlas, skall den vars ansvar för skadan 
bestäms enligt stadganden i dessa kapitel men 
som inte har stämts in som svarande i målet, 
ges tillfälle att bli hörd. 

Denna lag träder i kraft den 
199 o 

På ersättning för skador som har uppkommit 
innan denna lag träder i kraft tillämpas tidigare 
lag. Ett offentligt samfund kan dock krävas på 
ersättning enligt 7 kap. 4 § 2 mom. för en 
sådan skada. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Justitieminister Hanne/e Pokka 

2 311516E 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av skadeståndslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 kap. l § 3 mom., 4 kap. l § 1 mom. , 2 § l och 3 mom. och 3 § samt 7 kap. 5 § 

skadeståndslagen av den 31 maj 1974 (412/74), 
av dessa lagrum 4 kap. 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 23 mars 1979 (373/79), samt 
fogas till 4 kap. l § ett nytt 3 mom. och till 2 § ett nytt 4 mom. samt till 7 kap. 4 § ett nytt 

2 mom. som följer: 

Gällande lag Förslag 

3 kap. 

Arbetsgivares och offentliga samfunds skadeståndsansvar 
1 § l § 

Om någon, som på grund av myndighets 
förordnande eller såsom vald till förtroen
deuppdrag eller på grund av uppmaning av 
annan utför i lag fastställt visst uppdrag eller 
under omständigheter som kan jämföras med 
arbetsförhållande utför visst uppdrag utan att 
vara självständig företagare, orsakar skada vid 
fullgörandet av uppdraget, är den, för vars 
räkning uppdraget utföres, skyldig att ersätta 
skadan. 

Om någon, som på grund av ett förordnande 
av myndighet, ett förtroendeuppdrag eller en 
begäran av annan utför ett visst uppdrag som är 
fastställt genom lag, eller under omständigheter 
som kan jämföras med ett arbetsförhållande 
utför ett visst uppdrag utan att vara självstän
dig företagare, genom fel eller försummelse 
vållar skada då han fullgör uppdraget, är den 
för vars räkning uppdraget utförs skyldig att 
ersätta skadan. Vållar en elev vid en läroinrätt
ning genom fel eller försummelse skada i arbete 
som hänför sig till undervisningen, eller någon 
som är intagen i en vårdinrättning på motsva
rande sätt skada i arbete som hänför sig till 
vården, är den för vars räkning arbetet utförs 
skyldig att ersätta skadan. 

4 kap. 

Arbetstagares och tjänstemans skadeståndsansvar 

l § 
För skada, som arbetstagare i sitt arbete 

genom fel eller försummelse förorsakar arbets
kamrat eller utomstående är han ansvarig i den 
mån det med hänsyn till skadans storlek, 
handlingens beskaffenhet, skadevållarens ställ
ning, den skadelidandes intresse samt övriga 
omständigheter prövas skäligt. Stannar endast 
lindrigt vållande arbetstagaren till last, skall 
skadestånd ej utdömas. Lag samma vare om 
skadan vållas av självständig företagare som 
avses i 3 kap. l § l mom. 

l § 
För skada som en arbetstagare i sitt arbete 

vållar genom fel eller försummelse är han 
ansvarig i den mån det med hänsyn till skadans 
storlek, handlingens beskaffenhet, skadevålla
rens ställning, den skadelidandes behov och 
övriga omständigheter prövas skäligt. Har ar
betstagaren endast gjort sig skyldig till lindrigt 
vållande, skall inget skadestånd dömas ut. 
Detsamma gäller, om skadan vållas av en 
självständig företagare som avses i 3 kap. l § l 
mom. Om en elev vid en läroinrättning i arbete 
som hänför sig till undervisningen orsakar skada, 
svarar han för skadan på de grunder som anges 
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(Tällande lydelse 

2 § 
Tjänsteman är ansvarig för skada, som han i 

sin tjänst genom fel eller försummelse förorsa
kar utomstående, enligt i detta kapitels l § 
nämnda grunder. Samma grunder skall gälla, 
när fråga är om ersättning för skada, som 
tjänsteman i sin tjänst vållat offentligt samfund. 

Den som lyder under de militära straffstad
gandena och som ansvarar för säkerheten på 
militärt fartyg eller militärt luftfartyg är ej 
skyldig att ersätta staten för skada som han av 
vållande förorsakat vid framförande eller sty
rande av fartyget eller luftfartyget, om mot 
honom för nämnda handling icke väckes åtal 
eller han för denna ej blir dömd till straff eller 
om han för handlingen endast dömes till 
ordningsstraff eller böter. 

3 § 
J detta kapitel avsedd ersättningsskyldig kan 

åläggas att till arbetsgivaren betala vad denna 
enligt 3 kap. och 6 kap. 2 § erlagt åt den 
skadelidande, dock endast i enlighet med ovan 
i detta kapitels l § stadgade grunder. 

Föreslagen lydelse 

i denna paragraf Detta gäller också ersättning 
för skada som vållas av någon som är intagen i 
en vårdinrättning, i arbete som hänför sig till 
vården eller av en fånge i fångarbete. 

Om ersättning för skada som en arbetstagare 
i sitt arbete orsakar arbetsgivaren stadgas 
särskilt. 

2 § 
En tjänsteman är enligt de grunder som 

nämns i l § ansvarig för den skada som han i 
sin tjänst vållar genom fel eller försummelse. 

Den som lyder under stadgandena om mili
tära brott och som ansvarar för säkerheten på 
ett fartyg eller luftfartyg som är i statens bruk, 
är inte skyldig att ersätta staten för skada som 
han av vållande har orsakat när han framfört 
eller styrt fartyget eller luftfartyget, om åtal inte 
väcks mot honom för denna handling eller om 
han för handlingen inte döms till straff eller 
endast döms till ett disciplinstraff eller till böter. 

I fråga om ersättning för skada som en 
förtroendevald inom ett offentligt samfund i 
sitt förtroendeuppdrag har orsakat skall iakttas 
de grunder som anges i l §. Samma grunder 
skall också tillämpas om någon annan, utan att 
stå i ett sådant anställningsförhållande till ett 
samfund som anges i 3 kap. 2 §, vållar skada 
då han utövar offentlig makt. 

3 § 
Den som är ersättningsskyldig enligt detta 

kapitel kan förpliktas att till den som enligt 3 
kap. ansvarar för skadan betala vad denne enligt 
nämnda kapitel och 6 kap. 2 § har erlagt till den 
skadelidande, dock endast på de grunder som 
anges ovan i l §. 

7 kap. 

Särskilda stadganden 
4 § 

Vad som stadgas i l mom. hindrar inte att 
ersättningsyrkande framställs mot ett offentligt 
samfund i samband med ett brottmål. 
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Gällande lydelse 

5 § 
Vid handläggning av skadeståndstalan, som 

avses i denna lags 3 eller 4 kap., skall arbets
givare, arbetstagare eller tjänsteman, som icke 
instämts såsom svarande i målet, beredas till
fälle att bli hörd i saken. 

Föreslagen lydelse 

5§ 
När en skadeståndstalan enligt 3 eller 4 kap. 

behandlas skall den vars ansvar för skadan 
bestäms enligt stadganden i dessa kapitel men 
som inte har stämts in som svarande i målet, ges 
tillfälle att bli hörd. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

På ersättning för skador som har uppkommit 
innan denna lag träder i kraft tillämpas tidigare 
lag. Ett offentligt samfund kan dock krävas på 
ersättning enligt 7 kap. 4 § 2 mom. för en sådan 
skada. 


