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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att klargöra vad principen novus actus interveniens innebär. 

Principen kan möjliggöra att det skadeståndsrättsliga ansvaret begränsas och upphävs 

för den initiala skadevållaren, om en utomstående tredje man medverkar eller orsakar en 

skadas inträffande. Med hjälp av principen novus actus interveniens bryts 

orsakssambandet och den tredje mannen övertar ansvaret för skadan som inträffat. En 

skada som orsakas av extraordinära naturhändelser eller av den skadelidande själv kan 

också medföra att principen novus actus interveniens kan appliceras. Det råder 

oklarheter om principen utgör gällande rätt i Sverige och därmed jämförs rättsläget 

avseende principen novus actus interveniens med den engelska skadeståndsrätten. Inom 

den engelska rätten har principen tillämpats i praxis och den nämns även i den engelska 

doktrinen. Framställningen grundas huvudsakligen på material som hämtats från 

doktrinen och praxis i svensk och engelsk rätt. För att en mellankommande handling ska 

kunna bryta orsakssambandet uppställs vissa krav, bland annat ska handlingen ha varit 

oförutsebar och ha företagits med minst vårdslöshet. En klar formel för hur principen 

kan tillämpas existerar inte, utan det beror på omständigheterna i varje enskilt fall. 

Principen novus actus interveniens nämns inte vid sitt latinska namn i den svenska 

doktrinen, men det framkommer resonemang i den svenska doktrinen och det finns 

praxis som kan härledas till principen. Därmed kan det konstateras att det inte är 

omöjligt att principen kan komma att användas, trots att de svenska domstolarna har ett 

restriktivt förhållningssätt mot principen.    
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 
Då en skada inträffat kan den skadevållande, om denne döms ansvarig, bli skyldig att 

betala skadestånd till den skadelidande. För att skadestånd ska kunna utdömas måste en 

person hållas ansvarig genom att ha handlat vårdslöst, uppsåtligen eller innehaft ett 

strikt ansvar. Nästa steg blir att avgöra om kausalitet föreligger. Inom skadeståndsrätten 

är grunden för kausalitet
1
 att kunna avgöra vem som bär ansvaret. 

Kausalitetsbedömningen bidrar till att utröna om det är flera personer som är ansvariga 

eller om det endast är en skadevållare. Ersättningen kan sättas ned om den skadelidande 

själv har medverkat till skadan uppkomst. I den svenska skadeståndsrätten finns det 

även krav på att kausaliteten ska vara adekvat. Det betyder att det ska finnas en viss 

förutsebarhet av en händelse, som begåtts med uppsåt eller culpa, för att ersättningsgill 

skada ska föreligga. Det kan med andra ord förklaras med att skadan ska ligga i farans 

riktning.
2
  

 

Adekvansbedömningen försvåras när tredje man medverkat till skadans uppkomst eller 

orsakat skadan. Tredje man är en utomstående person som bidrar till skadans 

inträffande. Principen novus actus interveniens
3
, eller the intervening act, innebär att 

orsakssambandet kan brytas om en mellankommande handling av tredje man bidragit 

till skadans uppkomst. Orsakssambandet innebär att det ska vara möjligt att kunna följa 

och se vilka konsekvenser en handling haft, genom att se att skadan uppkommit till 

följd av handlingen. Principen novus actus interveniens kan även aktualiseras på fall där 

den skadelidande själv bidragit till skadan eller när en extraordinär naturhändelse 

orsakat skadan. Den initiala skadevållaren
4
 ansvarar inte längre på grund av bristande 

adekvans om det vore så att principen novus actus interveniens är applicerbar på just det 

fallet. När det rör situationen med mellankommande handlande av tredje man, tar den 

tredje mannen på grund av sin mellankommande handling över ansvaret för skadan. 

Den initiala skadevållarens ansvar förkastas och det är vad ett brytande av 

                                                        
1 I framställningen kommer kausalitet, kausalitetssamband, orsakskedja och orsakssamband ha 
samma innebörd.  
2 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 195-207.  
3 När hänvisning görs till principen kommer begreppen principen novus actus interveniens, 
principen novus actus eller mellankommande handling/handlande av tredje man att användas. 
4 Den initiala skadevållaren eller den ursprunglige skadevållaren innebär den skadevållare som 
handlat först och möjliggjort den mellankommande handlingen. 
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orsakssambandet innebär. I utländsk rätt och främst inom den engelska rätten har 

principen novus actus interveniens tillämpats ett flertal gånger, men det är oklart om 

principen tillämpas i det svenska rättssystemet.
5
 De svenska domstolsinstanserna har 

inte uttalat att de faktiskt har tillämpat principen i något fall men det har dock förts 

resonemang som kan härledas till principen, exempelvis av svaranden i Gävlehamn-

fallet
6
.
7
  

 

Ett exempel på när principen novus actus interveniens skulle kunna tillämpas är vid 

följande situation; A har grävt en grop och sedan märkt ut gropen. A anses vara vårdslös 

eftersom hans markering av gropen inte är tillräcklig. B knuffar uppsåtligen ner C i 

gropen, C ådrar sig skador. Principen novus actus skulle möjligen kunna tillämpas och 

därmed går A utan ansvar för den skada som C åsamkats, trots att det var A som grävde 

gropen.
8
  

 

Principen casus mixtus cum culpa tillämpades av domstolen i rättsfallen NJA 2004 s. 

746 I och II, vilket var den första gången som den principen omnämndes i den svenska 

rätten. Principen casus mixtus innebär att avsteg i adekvansbedömningen görs, vilket i 

sin tur innebär att en person kan bli ersättningsskyldig för inadekvata följder vid 

exempelvis en olyckshändelse och personen får svara för oförutsebara händelser. Frågan 

är om principen novus actus interveniens också kan få en plats i den svenska 

skadeståndsrätten om den tillämpas i domstol en dag såsom principen casus mixtus cum 

culpa. Ett mångårigt arbete till att försöka skapa en EU-rättslig avtalslag med inslag av 

skadeståndsrätt har, på kommissionens begäran, presenterats i utkastet som benämns 

Draft Common Frame of Reference, DCFR.  Det är en akademisk text vari det finns 

samlat principer, definitioner och förslag till avtalsreglers utformning samlat. I utkastet 

omnämns även principen om mellankommande handlande av tredje man.
9
   

1.2 Problemformulering 
De centrala frågorna i uppsatsen är:  

 Existerar principen novus actus interveniens i den svenska skadeståndsrätten?  

                                                        
5 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 207-208.  
6 NJA 1931 s. 7. 
7 Schultz, Novus Actus interveniens, Juridikbloggen. 
8 Exemplet är hämtat från Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga 2, s. 989-991. 
9 DCFR, volym VI, s. 6-9. 
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 Om principen novus actus interveniens existerar, vilka konsekvenser kan det 

innebära för den svenska skadeståndsrätten? Vad kan principen novus actus 

interveniens bidra med?   

För att de centrala frågorna ska kunna besvaras är följande delfrågor till hjälp:  

 Hur företas adekvans - och kausalitetsbedömningen i den svenska 

skadeståndsrätten? 

 Hur företas kausalitets- och adekvansbedömningen och hur tillämpas principen 

novus actus interveniens i engelsk rätt?  

1.3 Syfte 
Uppsatsen ska bringa klarhet i om principen novus actus interveniens överhuvudtaget 

tillämpas inom den svenska skadeståndsrätten och i vilket steg principen träder in i 

adekvansbedömningen för att möjliggöra ett brytande av orsakssambandet. Läran om 

adekvat kausalitet utgör en grundsten inom den svenska skadeståndsrätten och många 

personer på skadeståndsområdet har uttalat sig om adekvat kausalitet men få av de 

personer på skadeståndsområdet har uttalat sig om principen novus actus interveniens. 

Det är därmed intressant att utreda principens ställning i den svenska skadeståndsrätten, 

trots att den inte omnämns vid sitt namn.  

1.4 Metod 
Uppsatsen innehåller två delar, en beskrivande och en analyserande. För att beskriva 

vad som utgör gällande rätt i Sverige avseende adekvat kausalitet och principen novus 

actus interveniens beaktas doktrin. Rättsfall som kan hänföras till principen novus actus 

interveniens undersöks för att se om principen faktiskt tillämpas i domstol, det vill säga 

där mellankommande handling av tredje man omnämnts. Praxis på området är inte 

omfattande och därmed görs inget urval av rättsfall, utan alla de rättsfall som hänförs till 

mellankommande handling refereras.   

 

Genom en komparativ metod undersöks hur rättsläget avseende kausalitet och principen 

novus actus interveniens ser ut i Sverige respektive England. Den engelska rätten är 

behjälplig som mer öppet visar att principen utgör en del av dess skadeståndsrätt. 

Material från den engelska doktrinen innehar en plats i uppsatsen för att bidra till en 

ökad förståelse av principens utvecklande och definition i den engelska rätten. 

Undersökning av engelsk praxis där det hänvisats till principen novus actus interveniens 

görs för att se hur principen tillämpats i praktiken. En granskning av vissa delar av 
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DCFR kommer också att utföras, för att utreda vad som skulle kunna gälla om en 

bindande EU-avtalsrättslig lag skulle bli gällande i den svenska rätten.  

1.4.1 Metodkritik 

Det finns sparsamt med material av svenska författare avseende principen novus actus. 

Därigenom används artiklar som är hämtade från en blogg av Mårten Schultz i 

uppsatsens beskrivande del. Bloggmaterial, även om det är en professor i civilrätt som 

gör inläggen, utgör det ingen rättskälla. Det kan dock finnas viktiga och intressanta 

synpunkter och tankar att hämta därifrån. Ytterligare kritik som kan riktas mot metoden 

är problemen med urvalet av engelska rättskällor, speciellt vad gäller litteratur och 

praxis. Kunskaper i det engelska juridiska språket kan också bidra till en försvårad 

förståelse för den engelska skadeståndsrätten.   

1.5 Avgränsningar 
Adekvansläran tillämpas och har utvecklats gemensamt inom Norden. Den historiska 

utvecklingen av adekvansläran i Sverige under 1900-talet berörs. Fokus ligger på 

mellankommande handling av tredje man, men även en diskussion om extraordinära 

naturhändelser och handlande av den skadelidande själv förs. En jämförelse av 

principens tillämpning görs endast med England och vad gäller avgränsning av engelsk 

praxis, refereras ett tiotal rättsfall, vilka är de mest omnämnda i den engelska 

litteraturen. I DCFR beskrivs mellankommande handlande av tredje man, men DCFR:s 

föregångare the Principles of European Contract Law, PECL, beskrivas inte i uppsatsen 

på grund av DCFR har ett vidare perspektiv.  

1.6 Disposition  
Uppsatsens inledande del beskriver bakgrund, problemformulering och syfte, samt 

metod och avgränsningar. Den andra delen innehåller en beskrivning av vissa områden 

inom den svenska skadeståndsrätten och inleds med den historiska utvecklingen av 

adekvat kausalitet i Sverige. Därefter följer en förklaring av kausalitet och 

adekvansbedömningen. Avsnittet om adekvans innehåller också en förklaring om vilka 

problem det finns med läran idag. Nästa kapitel utgör en redogörelse för principen 

novus actus interveniens och den diskussion som förs om principen i svensk rätt. 

Rättsfall som kan hänföras till principen refereras också. Därefter förklaras den 

engelska rätten eftersom läsaren förhoppningsvis blivit mer insatt i ämnet. Det redogörs 

för hur kausalitetbedömningen görs och vad principen innebär i det engelska 

rättssystemet. Engelska rättsfall refereras för att visa på när och hur principen tillämpas. 
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I den analyserande delen diskuteras vilka konsekvenser en eventuell ökad tillämpning 

av principen skulle kunna medföra i den svenska skadeståndsrätten och om principen 

överhuvudtaget utgör gällande rätt i Sverige. I den analyserande delen jämförs engelsk 

rätt och svensk rätt, för att se vilka likheter och skillnader det finns mellan länderna dels 

vad gäller bedömningen av den adekvata kausaliteten, dels tillämpandet av principen.  
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2. Svensk rätt  

2.1 Inledning  
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av den historiska utvecklingen av den adekvata 

kausaliteten i svensk rätt och vad som krävs för att skadestånd överhuvudtaget ska 

kunna bli utdömas. Därefter följer en beskrivning av kausalitet och adekvans. Det 

kommer även att ges en kort förklaring till vad konkurrerande skadeorsaker, 

övertagande skadeorsaker och alternativa skadeorsaker innebär.  

2.2 Grundtanken för skadestånd och den historiska utvecklingen 
Grunden för att en skada ska vara ersättningsbar är dels att det ska föreligga ett 

orsakssamband, dels att det föreligger någon form av ansvar för en skada. Culpa-

regeln
10

 fick i Norden ett erkännande under 1800-talet, medan kausaliteten fick sitt 

genombrott i svensk rätt tidigare utan att den ifrågasattes.
11

 Adekvansläran antogs inte 

heller uttryckligen men utvecklades inom den svenska rätten och blev en del av den.
12

 

Adekvansläran inom Nordisk rätt går att härleda från 1920-talet. Andersson menar att 

det är norrmannen Fredrik Stangs system om adekvans som fått genomslag i den 

svenska rätten. Stangs system utgår ifrån att adekvansen har en betydande roll och han 

menar att adekvansen utgör grunden för culpa respektive strikt ansvar. Med det 

ytterligare kravet adekvans framhåller Stang att undersökningen sker med bakgrund till 

om skadan är rättsstridigt orsakad. Av Stangs system är det väsentligt för bedömningen 

att kunna gå tillbaka i orsakskedjan för att urskilja det rättsstridiga momentet. Systemet 

innebär att bedömningen av kausaliteten är skild från bedömningen om adekvans 

föreligger. Adekvansbedömningen sker mot bakgrund till vilka handlingar gemene man 

kunnat förutse att inträffa inom ett visst område och sålunda ska handlingen vara 

påräknelig.
13

  

 

Längre bakåt i tiden var inte straff- och skadeståndsrätten två åtskilda rättssystem såsom 

de är idag. Kausaliteten utgjorde ett objektivt faktum, till vilket det gjordes en prövning 

utifrån för att utreda om skadan inträffat genom en viss handling. Om skadan inträffat 

på grund av en viss handling räckte det för skadeståndsskyldighet.
14

 I och med stiftandet 

                                                        
10 I allmänhet uppställs det krav på att skadevållarens handlande varit vårdslöst eller oaktsamt för 
att skadeståndsansvar ska anses föreligga.  
11 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 59. 
12 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 81. 
13 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 79.  
14 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 8-9. 
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av vår nu gällande skadeståndslag från 1972, uttrycktes det i förarbetena att ansvar först 

enligt culparegeln måste fastställas, även underlåtenhet att handla kan medföra ansvar. 

Därefter uttrycktes ett krav på ett orsakssamband mellan den skadegörande handlingen 

och den inträffade skadan, den så kallade logiska kausaliteten. Logisk kausalitet innebär 

att en skada inte skulle ha inträffat om inte en skadegörande handling begåtts. I den 

svenska rätten uppställs sedan det ytterligare kravet på adekvans, som betyder att den 

uppkomna skadan ska för en person som har vetskap om alla omständigheter te sig 

beräknelig och till viss del typisk.
15

  

 

En ersättningsgill skada föreligger om en ”skada är av ekonomisk art och orsakats med 

uppsåt eller av oaktsamhet”.
16

 Läran om adekvat kausalitet existerar för att förklara 

vilka begränsningar av ansvaret som kan göras och läran finns inte lagreglerad i vare sig 

norsk, dansk eller svensk lag. Det får anses vara allmänt känt att handlingar som får 

inadekvata följder inte medför skadeståndsskyldighet.
17

  Det är den skadelidande som 

ska visa att det föreligger ett orsakssamband och det är inte tillräckligt att den 

skadevållandes handlande varit riskabelt och ansvarslöst för att ansvar ska anses 

föreligga. I vissa fall har den Högsta domstolen lindrat bevisbördan för den 

skadelidande.
18

 Det kan i vissa fall räcka med att den skadelidande med övervägande 

sannolikhet kan visa att skadevållarens handlande orsakat skadan.
19

  

2.3 Kausalitet  
Bedömningen av kausaliteten görs i två led. Först undersöks om ett orsakssamband 

föreligger, det vill säga om logisk kausalitet föreligger. Därefter sker en granskning som 

är mer normativ och benämns som den juridiska bedömningen, vilken görs utifrån 

adekvansläran
20

.
21

 Kausaliteten innebär att en prövning av vad som utgör orsaken till en 

skadans inträffande görs. Adekvansbedömningen företas på grund av att utreda vad som 

bör innefattas i ansvaret eller om ersättningen faller utanför skadevållarens ansvar.
22

 

 

                                                        
15 Prop. 1972:5 s. 21-22. 
16 SOU 1950:16, s. 10.  
17 SOU 1950:16, s. 10-11. 
18 Exempelvis i fiskodlarfallet som refereras i avsnitt 3.4.4. 
19 Bengtsson, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer, s. 39-40. 
20 Den normativa bedömningen, adekvansen, förklaras i avsnitt 2.4.  
21 Schultz, Kausalitet, s. 265.  
22 Andersson, Gränsproblem, s. 48-49.  
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Den skadegörande handlingen ska ha orsakat skadan. Det är därmed inte tillräckligt med 

en skadegörande handling som har utförts i syfte att åsamka skada, utan en skada måste 

ha inträffat i följd av ett handlande. Läran om kausalitet brukar omnämnas som conditio 

sine qua non, vilket i stora huvuddrag betyder att bedömningen av en skadas inträffade 

sker till om en viss handling företagits. Vid undersökning om kausalitet föreligger, sker 

undersökningen av det faktiska händelseförloppet. Följande exempel kan förenkla 

förståelsen; A skjuter B och B avlider. Om A inte hade skjutit hade istället D skjutit B, 

B hade ändå avlidit.  Prövningen sker av det faktiska händelseförloppet och det är A:s 

handlande som har realiserat skadan, genom att B avlidit på grund av det skott som A 

avlossat. Vid prövningen av orsakssambandets existens ersätts inte A:s handlande med 

ett annat potentiellt handlande som skulle kunna ha inträffat. Att D också skulle ha 

tryckt på avtryckaren är endast hypotetiskt och med andra ord är det A:s handlade som 

orsakat skadans uppkomst. Det kan uppkomma svårigheter vid bedömningen av 

kausalitetens existens eftersom en färdig skada först måste ha inträffat. När den 

skadelidande lider en förmögenhetsförlust på grund av faroläget anses en skada vara 

realiserad. Om en skada har uppstått till följd av olika händelser orsakade av både A och 

B, beror ansvaret på när skadan realiserats. Ett exempel som visar på problematiken 

kring färdig skada är när en ägares häst har åsamkats dödliga sår på grund av en 

handling som företagits av A. Såren som hästen åsamkats kommer sannolikt leda till 

hästens död, men B skjuter hästen innan den dött till följd av de dödliga såren. Det finns 

två möjligheter, antingen kan skadan redan anses vara realiserad i och med A:s 

handlande och därmed ansvarar A, att B skjutit hästen är då inte av vikt. Den andra 

möjligheten innebär att skadans realiserande infinner sig i det ögonblick hästen dött, 

vilket betyder att A och B ansvarar solidariskt eller så läggs ansvaret endast på B.
23

  

 

Betingelseläran består av nödvändig eller tillräcklig betingelse, vilka Schultz väljer att 

benämna som nödvändiga eller tillräckliga villkor. Ett nödvändigt villkor betyder att en 

viss effekt inte hade uppstått om det inte vore för att en viss händelse inträffat. Ett 

tillräckligt villkor innebär att genom naturens ordning hade inte den andra händelsen 

inträffat om inte den första händelsen inträffat.
24

 Schultz nämner att begreppet 

betingelser inte omnämns i den Högsta domstolen, men att det ändå går att härleda från 

domstolens domskäl att den vägt in dem i sin bedömning. Underrätterna är dock inte 

                                                        
23 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 33-36. 
24 Schultz, Kausalitet, s. 268.  
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lika försiktiga med att argumentera utifrån betingelseläran. Betingelserna brukas för att 

förklara kravet på kausalitet, definiera begreppet kausalitet och även som en hjälp i 

orsakstestet.
25

 Traditionellt sett har det varit tillräckligt att det föreligger nödvändig 

betingelse för att konstatera orsakssambandets existens, men i modern litteratur är det 

inte lika vanligt att betingelseläran omnämns.
26

 När kausalitetsbegreppet är oklart kan 

betingelseläran leda till orimliga slutsatser och det förekommer diskussioner om 

betingelseläran borde överges helt eller om den behövs förklaras på ett mer ingående 

sätt genom olika principer.
27

    

 

Det kan uppstå problem med bedömningen av kausaliteten, exempelvis när en skada 

orsakats av flera olika händelser, vilket de följande underavsnitten
28

 kommer visa på. 

Det kan även finnas bevissvårigheter kring orsakssambandet. Ytterligare faktorer som 

kan försvåra kausalitetsbedömningen är om den skadelidande har medverkat till att 

risken för skada ökat och risk för att skada inträffar i framtiden.
29

 Orsakssambandets 

oklara definition bidrar till en förvirring för rättstillämpningen. Läran om kausalitet är 

överbelastad eftersom det finns många olika begrepp och principer om hur läran ska 

tolkas. Därmed är tillämpandet av kausalitet osäkert.
30

  Diskussionen om orsaksfrågor 

har på senare år avtagit menar Dufwa. Det är besynnerligt eftersom det strikta ansvaret 

inom skadeståndsrätten har fått en större plats inom området och därmed har även 

orsakssambandet blivit viktigare. Orsaksproblemets praktiska betydelse har också ökats 

i och med att samhället har utvecklats. Det finns en mer ökad förståelse för tekniskt 

invecklade orsakssamband. Kausalitetsfrågan har inte diskuteras lika flitigt i modern 

skadeståndsteori, men det innebär inte att förståelsen för kausaliteten har ökat. 

Kausalitetsbegreppet är fortfarande svårtillgängligt.
31

 

2.3.1 Konkurrerande/självständigt verkande skadeorsaker  

I svensk skadeståndsrätt existerar konkurrerande skadeorsaker
32

. Det har redogjorts att 

orsakssambandet kan utgöras av både nödvändig och tillräcklig betingelse.
33

 Oftast 

                                                        
25 Schultz, Kausalitetspraktikan, SvJT 2011 s. 469.  
26 Schultz, Kausalitetspraktikan, SvJT 2011 s. 470.  
27 Schultz, Kausalitetspraktikan, SvJT 2011 s. 471.  
28 Avsnitt 2.3.1 - 2.3.3.  
29 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 219-221.  
30 Schultz, Kausalitetspraktikan, SvJT 2011 s. 466.  
31 Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga 2, s. 930.  
32 Von Bar nämner konkurrerande skadeorsaker som double causation i den engelska rätten, 
Schultz, Kausalitet, s. 354.  
33 Se avsnitt 2.3.  
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brukar bedömningen ske på så vis att vållandet har utgjort den nödvändiga betingelsen, 

men det krävs inte att vållandet varit huvudorsaken till skadan. Därmed kan det vara 

tillräckligt att vållandet endast utgjort en nödvändig del av den sammanlagda orsaken, 

vilken innebär att flera olika händelser tillsammans bidragit till skadan. Konkurrerande 

skadeorsaker innebär att flera tillräckliga betingelser existerar för skadans inträffande. 

Om två händelser inträffat oberoende av varandra och båda utgör tillräcklig betingelse 

för en skadas uppkomst, får en prövning ske för att utröna om båda händelserna kan 

uppfylla kravet på vållande. Visar det sig senare att båda händelserna uppfyller kravet, 

ansvarar var och en av skadevållarna för sina respektive handlingar. De två 

skadevållarna kan med andra ord bli solidariskt skadeståndsskyldiga. För att underlätta 

förståelsen kan följande exempel vara till hjälp; person A kör på C och B har tidigare 

under samma dag givit C dåliga ostron. Båda händelserna leder till att C blir 

arbetsoförmögen och både A och B har varit vållande. A och B blir därmed solidariskt 

skadeståndsskyldiga. Det kan även vara så att två olika handlingar som begåtts av två 

olika personer samverkar till en ouppdelbar skada eller en uppdelar skada. Det 

förstnämnda innebär att det inte går att separera de olika handlingarna för att se vilken 

del av skadan som var och en av skadevållarna ansvarar för, de får därmed ansvara 

solidariskt. Den sistnämnda, den uppdelbara skadan, innebär istället att flera händelser 

är möjliga att urskilja, vilket medför att skadevållarna blir skadeståndsskyldiga för sin 

del av skadan.
34

  

 

Självständigt verkande skadeorsaker är Karlgrens definition på konkurrerande 

skadeorsaker. Det uttrycks att andras handlande kan avbryta kausaliteten, exempelvis 

när A har givit X gift för framkalla dennes död. B kommer sedan gåendes förbi och 

skjuter X istället. I det här fallet har B:s handlande avbrutit A:s handlande, eftersom 

giftet ej hunnit verka. Person X hade även avlidit oberoende av det senare handlandet 

som företogs av B, men realiseringen av skadan får B stå för. Situationen kan också 

bedömas att både A och B:s handlingar haft inverkan på skadan och att ingen färdig 

skada föreligger förrän båda handlingarna är genomförda. När både A eller B:s 

handlande anses som självständigt verkande skadeorsaker innebär det att en av 

handlingarna är tillräcklig för skadans realiserande. Kausalitet föreligger för både A och 

B när båda har handlat så att skada inträffat samtidigt eller kort därefter. Ytterligare ett 

                                                        
34 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 213-218.  
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exempel är om A och B avlossar ett dödande skott mot person X. Om A:s handlande 

endast utgjort ett obetydligt inflytande på den skada som inträffat och det är B:s 

handlande som har den avgörande tyngden för skadans realisation, kan det tänkas att det 

endast är B som får stå ensam ansvarig.
35

  

2.3.2 Övertagande orsaker/övertaliga samverkande orsaker  

Den allmänna tanken bakom begreppet övertagande orsaker är att en senare 

tillkommande faktor inträffar i en orsakskedja där ännu ingen konsekvens uppstått, med 

andra ord ingen skada har ännu inträffat. Följande exempel kan underlätta förståelsen; 

en skogsbrand härjar och det finns risk att branden sprider sig till ett hus. Innan huset 

brinner ned till grunden till följd av skogsbranden har istället en mordbrännare tänt på 

huset. I det här fallet är det således mordbrännaren som orsakat skadan. Schultz 

uttrycker att sådana händelser utgör övertagande orsaker, vilket kan föra tankarna till 

principen novus actus interveniens.
36

   

 

Karlgren nämner övertaliga samverkande orsaker som innebär att fler skadevållares 

handlingar bidragit till skadans uppkomst. Det kan också vara en självständigt verkande 

skadeorsak och en handling vars orsakande endast med den självständigt verkande 

skadeorsaken medför att skada inträffar. När situationen är som sådan att skadan 

inträffat direkt efter de bådas handlande eller kort därefter, uppfyller både A och B:s 

handlingar kravet på kausalitet. Om A:s handling endast har påverkat skadans inträffade 

på ett tämligen obetydligt sätt medan B:s handlande utgör huvudorsaken till skadan, kan 

det innebära att kausaliteten för A:s handling bryts. Därmed är B ensam ansvarande för 

skadan. Kausaliteten för A:s handling bryts, om dennes handling inte skulle ha medfört 

en skada om det inte vore på grund av B:s mellankommande handling. Det finns även 

en möjlighet att B:s handlande endast haft en viss inverkan på skadan, vilket betyder att 

A:s handling medfört att skadan blivit realiserad. Det kan leda till att det istället blir A 

som får ansvara för skadan.
37

  

2.3.3 Alternativa orsaker  

Begreppet alternativa orsaker innebär att det råder oklarheter om de faktiska 

förhållandena som orsakat skadan. Schultz menar att det finns en medvetenhet om att en 

eller en annan orsak möjligen har varit skälet till att skadan uppkommit, men att det inte 

                                                        
35 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 36-37.  
36 Se kapitel 3 om innebörden av principen. Schultz, Kausalitetspraktikan, SvJT 2011 s. 484-485.  
37 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 37-38. 
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finns tillräckligt med information om vilken av de möjliga händelserna som orsakat 

skadan. Alternativa orsaker anses ofta höra till problematiken kring bevisning då det 

finns en kunskapsbrist för en viss skadas uppkomst.
38

  

2.4 Adekvans 
Kausalitetsbedömningen syftar till, som redan framkommit, att utreda vad som har hänt. 

Adekvansbedömningen innebär istället att en bedömning görs av vad skadevållaren 

lämpligen bör ansvara för. Således utgör adekvansbedömningen en juridisk och 

normativ bedömning.
39

 Grundtanken bakom adekvansen är att om skadevållaren bär 

ansvaret ska denne inte ansvara för alltför slumpmässiga eller opåräkneliga följder. Det 

betyder att den skadelidande inte får någon ersättning för skador som utgör rena olyckor 

eller händelser som är inadekvata.
40

 Kravet på adekvans finns inte uttryckt i lag utan hör 

till allmänna rättsgrundsatser. För att handlingen ska uppfylla kravet på adekvans ska 

handlingen vara typisk, vilket betyder att den normalt ska ha ökat risken och ha lett till 

en skadas inträffande.
41

 

 

Läran om adekvat kausalitet har anammats i Sverige och Norden utan något egentligt 

stöd i lag och anses härstamma från den tyska doktrinen. Om skadestånd som en 

skadevållare anses svara för skulle utdömas vid alla fall av skada, skulle det medföra ett 

orimligt högt antal skadeståndsutbetalningar. För att åstadkomma en nödvändig 

begränsning av osäkerheten ställs kravet på adekvat kausalitet. Det betyder att 

handlandet ska utgöra en viss fara för att en eventuell skada ska komma att inträffa och 

som sedermera även gör det. Skadan ska ligga i farans riktning, det är inte endast 

handlingens följd som är av vikt utan det krävs att handlingen har en viss kvalitet. Ett 

exempel är när en person blir överkörd och sedan förs till sjukhus och där avlider. 

Orsaken till döden är inte att han blivit överkörd utan att sjukhuset som han blivit förd 

till träffas av blixten och brinner ned. Förvisso hade den skadade aldrig befunnit sig på 

sjukhuset om han inte blivit överkörd men det kan heller inte anses ligga i farans 

riktning att personen avlider på grund av ett blixtnedslag. Den adekvata kausaliteten ska 

på något sätt vara beräknelig. Begreppet kan lätt misstolkas, men kan sägas innebära att 

skadan ska ha varit trolig att inträffa. För att en skada ska föreligga krävs det att 

                                                        
38 Schultz, Kausalitet, s. 462-463.  
39 Schultz, Kausalitet, s. 36-37.  
40 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 203-205.   
41 Bengtsson, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer, s. 39-40. 
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handlingen faller under de faromöjligheter som just en sådan handling normalt för med 

sig.
42

  

 

Det största problemet med läran om adekvans är att doktrinen är vag
43

 och en annan 

osäkerhet med adekvansen, som framhålls av Karlgren, är att olika resultat kan 

uppkomma på den grund att bedömningen av kausaliteten sker olika i olika situationer. 

Exempel är när en person i en bil blir påkörd av en annan bil och endast erhåller små 

sår. Såren leder dock till en infektion som orsakar stelkramp och död. Personen avlider 

sålunda till följd av sina små sårskador, vilket inte ens läkare kunnat förutse. Förvisso 

kan det vara förutsebart med risk för infektion men inte att den skadade skulle avlida på 

grund av stelkramp. Vid prövningen om adekvans är en ”viss generalisering 

oundviklig”.
44

 Karlgren menar vidare att otaliga försök i att förklara begreppet adekvat 

kausalitet har gjorts i doktrinen, men att begreppet ändock är mycket oklart. Att bedöma 

en handlings farograd är inte möjligt att göra objektivt. Bedömningen om adekvans sker 

utifrån en person som icke är allvetande.
45

  Anderssons ståndpunkt är att 

ansvarsbegränsningen, vilken adekvansen är ett medel till att utröna, inte är ett 

kausalitetsproblem och att adekvans inte heller kan förklaras med en bestämd formel. 

Med det sista menar han att det inte existerar någon bestämd formel där begränsningen 

görs till förutsebarhet, rättvisa eller rättighet. Andersson är av den åsikten att 

bedömningen får göras till olika värderingar och ändamålssynpunkter.
46

    

 

 

 

 

 

 

                                                        
42 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 40-42.  
43 Peczenik, Causes and damages, s. 158.  
44 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 47.  
45 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 43. 
46 Andersson, Gränsproblem, s. 51-52.  
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3. Principen novus actus interveniens i svensk rätt 

3.1 Inledning 
I följande kapitel redogörs det material som finns om principen novus actus interveniens 

i svensk rätt. Först ges en förklaring till vad själva principen innebär och olika 

skadeståndsrättsliga författares synpunkter om den. Därefter följer ett antal svenska 

rättsfallsreferat, där tanken bakom principen på något sätt framkommit. I kapitlet 

kommer också material som rör principen casus mixtus cum culpa att redogöras, 

eftersom det går att dra paralleller mellan de två olika principerna. En kort redogörelse 

för Draft Common Frame of Reference görs också, eftersom principen novus actus har 

kommit till uttryck där.  

3.2 Innebörden av principen novus actus interveniens  
Schultz har förklarat principen novus actus på följande sätt; principen novus actus gäller 

när någon, en utomstående tredje man, ”intervenerar i ett pågående skede”.
47

 Det kan 

förklaras med tre situationer; när en tredje mans handlande medför en risk för en skadas 

inträffande, när tredje mans handlande påskyndar händelseförloppet så att en skada 

inträffar eller när tredje man genom sitt handlande medverkar till att det uppstår en 

omedelbar skada. Den sista situationen gäller när det redan föreligger en risk för att en 

skada skulle kunna inträffa. Syftet med principen är att den begränsar ansvaret för den 

initiala skadevållaren som på grund av sitt agerande möjliggjort risk för skada. När 

principen tillämpas kan det innebära att den senare skadevållaren får stå för hela 

ansvaret och att orsakssambandet bryts. Principen utgör ett medel för fördelning av 

ansvaret. Schultz menar vidare att i de rättsordningar där principen tillämpas, anses den 

vara en orsaksprincip som utgör en del av bedömningen av den faktiska kausaliteten. 

Han menar dock att principen inte passar in i det sammanhanget.
48

 För att principen ska 

kunna få någon betydelse i den svenska skadeståndsrätten bör den verka som en 

kausalitetsvärderande princip.
49

  Schultz har uttryckt följande;   

”Det torde knappast råda tvivel om att novus actus interveniens-principen inte kan anses 

accepterad som en del av den orsakslära som svensk rätt utgår från. Däremot kan understundom 

ett mellankommande agerande av tredje man vara en sådan händelse som gör att ett 

orsaksförlopp utvecklar sig på ett sådant oförutsebart sätt att sambandet mellan den tidigare 

faktorn och skadan skall bedömas som inadekvat.”
50

 

 

                                                        
47 Schultz, Novus Actus interveniens, Juridikbloggen. 
48 Schultz, Novus Actus interveniens, Juridikbloggen. 
49 Schultz, Kausalitet, s. 425.  
50 Schultz, Kausalitetspraktikan, SvJT 2011 s. 485-486. 
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Schultz ställer sig frågan om principen novus actus interveniens är en del av den 

svenska rätten. Han menar att principen tidigare har varit en självklar del i den svenska 

rätten enligt doktrinen, men att principen inte omnämns i nutid.
51

 Frågan är om 

principen kan tillämpas i den svenska domstolen och om den skulle kunna vara till 

någon nytta. Principen novus actus hör till det logiska kausalsambandet och därmed är 

det intressant om den kan få något utrymme i svensk rätt på grund av det 

orsaksperspektiv som den svenska skadeståndsrätten präglas utav. Ytterligare en fråga 

som uppstår är om principen novus actus interveniens kan vara lämplig i den 

adekvanslära som svensk skadeståndsrätt utgår ifrån. Schultz är av den åsikten att 

principen skulle kunna ha en plats om den ses som en tumregel som ingår som en del i 

ett adekvanskomplex.
52

  

Hellner och Radetzki nämner även principen i doktrin, men inte vid namn. De menar att 

om en skada inträffat genom att tredje mans mellankommande handlande har förvärrat 

situationen inte behöver betyda att adekvansen brister. Det är därmed likgiltigt om 

ansvar kan läggas å den tredje mannen. Den enda möjligheten för att adekvans inte ska 

föreligga är om den handling som tredje man företagit varit extraordinär och oväntad. 

Det finns även två ytterligare situationer där inadekvans kan vara möjligt. Om den 

skadelidande har förvärrat situationen genom sitt handlande i en nödsituation brister inte 

adekvansen och ersättningsskyldigheten sätts inte ned, e contrario blir situationen om 

den skadelidande handlat oöverlagt i situation som inte utgör en nödsituation. Den andra 

situationen som den skadevållande inte behöver ansvara för är när skada uppstår genom 

en extraordinär naturhändelse som inte var påräknelig.
53

   

Följande exempel kan bidra till förståelsen av principen novus actus interveniens; A 

gräver en grop, vilken inte fylls igen. B knuffar med uppsåt i X i gropen. De skador som 

X åsamkas kan han kräva ersättning för, av B. Frågan är om han även kan kräva A. 

Dufwa menar att det traditionella svaret är nej och att exemplet bygger på principen 

novus actus interveniens. Principen är för allmänt utformad och det går endast på ett 

överskådligt sätt att se att A kan gå fri från skadeståndsansvar. Principens tillämpande 

beror därmed på hur den tillämpas från fall till fall. Dufwa nämner också att inom den 

internationella doktrinen anses principen novus actus interveniens endast utgöra en 

                                                        
51 Schultz, Novus actus interveniens i svensk rätt?, Juridikbloggen. 
52 Schultz, Novus Actus interveniens, Juridikbloggen. 
53 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 207-208. 
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metafor. I svensk litteratur har det talats om kausalitets – eller adekvansavbrott, mest 

vid diskussioner om medverkan till skada och även i praxis kan tankegången utläsas till 

principen. Mellankommande handling eller kausalitetsavbrott visar på att det är 

tidssammanhanget som är av vikt. B:s handling i gropexemplet måste företas efter A:s 

handling.
54

 Det saknas inte uttalanden om rättsläget i Sverige, men problemet är att de 

uttalanden som finns är mycket allmänna och vaga. Det är heller inte möjligt att hitta 

ledning av praxis. Dufwa uttrycker att det i den svenska skadeståndsrätten finns ” en 

tendens att ålägga A ett strängt ansvar”.
55

  

 

Det är även möjligt att utläsa Anderssons tankegång om principen novus actus 

interveniens, men han väljer dock att benämna den mellankommande handlingen av 

tredje man som tredjemansingripande och utgår från tysk skadeståndsrätt och litteratur. 

Huvudregeln enligt Andersson är att trots tredje mans ingripande i händelseförloppet 

upphävs inte den initiala skadevållarens ansvar enbart på den grunden. Den initiala 

skadevållaren kan fortfarande genom sitt handlande ha skapat en realiserad 

farosituation, trots att någon utomstående vid ett senare tillfälle ingriper i 

händelseförloppet. Därmed kan det sägas att tredjemansingripandet ligger inom 

farosituationen och skadevållarens ansvar för skada kvarstår. Den initiala 

skadevållarens ansvar kan dock inte gälla för alla tänkbara händelser som kan komma 

att inträffa efter den initiala handlingen. Av Andersson kan utläsas att den initiala 

skadevållaren får bära ansvaret när tredje mans handlande anses utgöra en naturlig eller 

nödvändig följd. Den initiala skadevållaren bär också ansvaret om tredje mans handling 

påverkar den initiala handlingen genom att den utgör en del av verkningssfären och 

förvärrar skadan.
56

 Tredjemansingripanden delas in i handlingar mot respektive med 

faran. Handlingar mot faran innebär handlingar som gör skadan värre eller påverkar 

skadan, fastän syftet med handlandet har varit att motverka skadans uppkomst. 

Handlingar mot faran kan exempelvis vara handlingar som inbegriper nödvärn. Om en 

tredje man handlar för att hjälpa en skadelidande i nöd innebär det att tredje man inte 

handlat i eget intresse, utan istället kan handlandet ses som en moralisk förpliktelse för 

att hjälpa en person i nöd. Därmed bör inte tredje man ansvara för sådana handlingar. 

De åtgärder som företas för att motverka skada ligger istället i den initiala 

                                                        
54 Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga 2, s. 989-991. 
55 Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga 2, s. 1013.  
56 Andersson hänvisar till Saxén. Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 434-436.  
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skadevållarens intresse och därför är det denne som bör bära ansvaret. 

Räddningsåtgärderna företas som en normal följd av skadevållarens initiala handlande 

och det kan ses som en fortsättning på det ansvar som den initiala skadevållaren redan 

har. Räddningsåtgärden måste dock vara förståelig och tredjemansingripandet får inte 

vara meningslöst.
57

 Tredjemansingripandet kan leda till att den skadelidandes skada 

förvärras, eller att den skadelidande tillfogas en ytterligare skada. I en sådan situation är 

det fortfarande skadevållaren som anses bära ansvaret för skadan, eftersom riskerna 

omfattas av skadevållarens farosfär. Skadevållaren ansvarar fortfarande för skadan när 

tredjemansingripandet endast är att anses som ett komplement till effekten av 

skadevållarens initiala handling.
58

  

Handlingar med faran utgör handlingar som förvärrar farosituationen eller bidrar till att 

skada uppkommer. Situationen blir mer osäker när den skadelidande blir utsatt för en 

skada oberoende av skadevållarens initiala handling. Här menar Andersson att 

diskussionen får ske efter argumenten om tredje man ”fortsätter samma fara” eller om 

han ”självständigt bidrar med egna faromoment”.
59

 En mellankommande handling av 

tredje man kan inte leda till att en redan fastställd culpös handling upphör att existera. 

Ansvaret fastställs efter culparekvisitet, men att situationen kan vara som sådan att den 

initiala skadevållarens handling inte når upp till culpatröskeln. Om det efter den initiala 

handlingen följer en mellankommande handling och den medför att en viss faronivå 

uppnås, kan det istället medföra att det föreligger culpa för tredje man. Tredje mans 

handlande kan antingen återuppta och fortsätta en redan inledd skadeprocess eller den 

initiala skadevållarens handling kan medföra ett främjande av att tredje man handlar på 

ett visst sätt. Det sistnämnda innebär att den initiala skadevållaren skapar en risk för 

skada i och med att det är sannolikt att en efterföljande handling av tredje man kan 

komma att företas. När tredje man handlar och skapar ett självständigt sabotage är det 

inte att anses som denne fortsätter faran för skadan. Det väsentliga är inte tredje mans 

avsikter utan dennes handlande måste ses i skenet av det redan skapade faroläget och 

alla alternativa möjligheter till skadas uppkomst måste vägas in. När den initiala 

skadevållaren skapar en risk för efterföljande handlande av tredje man, uppstår frågan 

                                                        
57 Andersson hänvisar till SOU 1975:51 s. 318 och Prop. 1975:12 s. 133. Andersson, Skyddsändamål 
och adekvans, s. 436-438.  
58 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 439-442.  
59 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 446. 
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om skadan uppkommit i följd av den initiala skadevållarens faroläge eller om skadan är 

att anses inträffad på grund av tredje mans oberoende och riskrealiserande handling.
60

    

 

Begreppet psykisk kausalitet existerar i läran om kausalitet. Härunder faller en sådan 

händelse som när den initiala skadevållarens handlande medför att tredje man i sin tur 

handlar på ett visst sätt så att skada inträffar. Den initiala skadevållaren kan också 

påverka så att skada förvärras. Andersson menar att det i själva verket handlar om 

bedömningen av riskavgränsning mer än själva kausalitetsfrågan när det gäller en 

mellankommande handling av tredje man.
61

 Det kan uppstå problem vid 

kausalitetsbedömningen av tredjemansingripandet på grund av den psykiskt förmedlade 

kausaliteten. Kausalitetsbedömningen påverkas av de handlingssätt som tredje man haft, 

det vill säga frågan som ställs är hur fritt tredje mans beslut att handla är. Om den tredje 

mannen beslutar att handla sker prövningen till om den handlingen omfattas av det 

orsakssamband som den initiala skadevållaren påbörjade. Det finns svårigheter i att 

bedöma förutsebarheten och sannolikheten i tredje mans handlande. I bedömningen 

vägs det in hur inbjudande den initiala handlingen och det finns olika tankesätt avseende 

hur inbjudande den initiala handlingen varit. Om den tredje mannens handlande varit 

motiverat eller oundvikligt, utesluter det att ansvaret för den initiala skadevållaren kan 

brytas. För ett annat tankesätt är det tillräckligt att den initiala skadevållaren på ett 

väsentligt sätt underlättat den mellankommande handlingen för att denne fortfarande 

ska bära ansvaret. Ytterligare ett tankesätt är att tredjemansingripandet varit förståeligt. 

I bedömningen vägs det också in hur fritt den tredje mannen har handlat, alltså om 

denne handlat oberoende av skadevållaren. Vårdslöst eller uppsåtligt handlande 

påverkar också den initiala skadevållarens ansvar. Det torde vara mer vanligt att den 

initiala skadevållarens ansvar upphävs vid uppsåtliga handlingar från tredje mans sida. 

Tredjemansingripande kan hänföras till den så kallade förtroendesatsen, vilket innebär 

att den initiala skadevållaren inte behöver väga in påtagligt oaktsamma eller oförnuftiga 

handlingar från tredje mans sida. Det som skadevållaren dock måste ha i åtanke är att 

det finns en risk för att tredje man i ett senare skeende kan handla oaktsamt.
62

   

                                                        
60 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 446-449.  
61 Andersson, Gränsproblem, s. 39-40.  
62 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 434-436.  
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3.3 Tankegångar som kan dras till principen novus actus interveniens 

3.3.1 Landskronadomen och principer i allmänhet 

Mårten Schultz nämner principen novus actus interveniens i samband med 

Landskronadomen, NJA 2013 s. 145. Bakgrunden till det rättsfallet är att en trettonårig 

flicka omhändertogs av kommunen på grund av dåliga hemförhållanden, föräldrarna 

hade alkoholproblem. Flickan hade funktionsnedsättningen Aspergers och hon 

skickades runt mellan olika vårdhem. Det fungerade inte väl på något av hemmen då 

flickan var rymningsbenägen, utåtagerande och även utvecklat störningen pyromani. I 

väntan på kommunens omplacering av flickan, fick hon vistas i föräldrahemmet. Under 

den tiden tände hon eld på ett köpcentrum i Landskrona. Den intressanta frågan i målet 

var vem som ansvarade, kommunen, flickans mor eller flickan själv. Högsta domstolen 

anförde att kommunen ansvarade för flickan på grund av dess plikt att ha uppsyn över 

flickan och att kommunen brustit i sin dokumentationsskyldighet. Kommunen eller 

kommunens försäkringsbolag, blev ersättningsskyldig mot försäkringsbolagen som 

riktade talan om regress. Schultz menar att det hade varit intressant i Landskronadomen 

om principen hade tillämpats, det hade kunnat betyda att flickan själv hade fått 

ansvara.
63

  

Av intresse är även diskussionen kring ifrågasättandet av principer som inte uttryckligen 

regleras i lag. Kleineman menar att om en princip eller en regel har utformats till lag 

anses den vara en del av den gällande rätten i Sverige.
64

 Han nämner då avtalsreglernas 

utformning och menar att det endast är ett fåtal rättsprinciper på området som uttrycks i 

lag. Genom praxis och doktrin sker det hänvisningar till principerna, men tillämpandet 

av principerna kan ändå ifrågasättas. Det har förts diskussioner om det överhuvudtaget 

finns något praktiskt behov av vissa principer i det svenska rättssystemet. 

Förutsättningsläran, tillitsläran och culpa in contrahendo är tre exempel på principer 

som det förts diskussioner om.
65

 

3.3.2 Principen casus mixtus cum culpa  

Principen casus mixtus cum culpa innebär ett avsteg i adekvansbedömningen när en 

person olovligen tillgriper annans egendom och egendomen skadas genom olycka. 

Skadevållaren blir ersättningsskyldig för inadekvata följder, vilket innebär att 

skadevållaren kan få ansvara för oförutsebara händelser. Genom Högsta domstolens 

                                                        
63 Schultz, Novus actus interveniens i svensk rätt?, Juridikbloggen. 
64 Kleineman, JT 1993-94 s. 433.   
65 Kleineman, JT 1993-94 s. 433.   
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dom NJA 2004 s. 746 I och II var det första gången som principen casus mixtus cum 

culpa nämndes vid namn
66

. I tidigare praxis avseende situationer som kan hänföras till 

principen casus mixtus cum culpa tycks Högsta domstolen ha vägt in principen i sina 

domskäl, men utan att nämna själva principen. Schultz uttrycker därmed; 

”Det reser intressanta rättsteoretiska frågor. Hände någonting med principen genom det nya 

auktoritativa stödet? Är det till och med så att först genom HD:s avgörande transformerades 

principen från att ha varit en rättspolitisk tankegång som tilläts påverka bedömningen i 

bakgrunden, till en regel? Dessa spörsmål låter sig inte enkelt besvaras.”
67

 

 

Högsta domstolen hade ett behov av att få stöd för sina resonemang och det gjordes 

genom att hänvisa till principen casus mixtus cum culpa. Schultz menar att det finns 

både fördelar och nackdelar med att hänvisa till en princip som inte förekommit i praxis 

tidigare. I och med att Högsta domstolen väljer att hänvisa till en princip som är mycket 

övergripande innebär det att allt som hör principen till får vägas in i bedömningen, 

vilket rättstillämparen först inte räknat med. En fördel med att hänvisa till en princip 

som inte förekommit i praxis tidigare är den prejudicerande effekten, vilken kan ge en 

stor vägledning för framtida bedömningar. Schultz anser dock att allmänna principer 

som nyligen har fått stöd i praxis inte behöver betyda att det leder till en större 

förutsebarhet. Rättstillämpningen får dock något att stödja sig på och förutsebarheten 

ökar ju längre en princip anses utgöra en del av gällande rätt.
68

 Andersson har också fört 

resonemang kring principen casus mixtus cum culpa. Han menar att principen kan 

utsträcka ansvaret längre än vad förutsebarheten skulle ge möjlighet till. Det existerar 

olika rättsliga tankebanor för att komma undan problemet, med diverse ”olyckliga” 

händelser, som inträffar efter den initiala handlingen. Med hjälp av de olika rättsliga 

tankebanorna eftersöks en gränssättning av hur långt ansvaret för skadevållaren sträcker 

sig. Det kan handla om både att begränsa som att utvidga ansvaret. När det är fastställt 

att det föreligger en typ av ansvar, culpa, uppsåt eller ett strikt ansvar och att den 

bedömningen varit oproblematisk följer diskussionen kring kausalitet och adekvans. 

När det väl har väckts en diskussion kring kausalitets och adekvans görs bedömningen 

av de omständigheter som föreligger. I diskussionen kan exempelvis naturhändelser, 

tredjemansingripanden eller möjligheter och känslighet hos den skadelidande vägas in. 

Adekvansbedömningen syftar till att inskränka ansvaret medan ansvaret enligt principen 

                                                        
66 Båda fallen handlade om olovligt tillgripande av en bil och om passagerare också var att anses 
som ersättningsskyldig när föraren av bilen varit vårdslös.  
67 Schultz, Några frågor i kommersiell skadeståndsrätt, SvJT 2013 s. 1022. 
68 Schultz, Några frågor i kommersiell skadeståndsrätt, SvJT 2013 s. 1023.  
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casus mixtus cum culpa innebär en utvidgning av ansvaret till att även omfatta 

inadekvata följder.
69

 Andersson hänvisar till NJA 2004 s. 746 I-II och menar att dessa 

fall inte är typiska för principen casus mixtus cum culpa.
70

  

3.3.3 Draft Common Frame of Reference – DCFR  

3.3.3.1 Inledning 
Om Common Frame of Reference skulle bli en del av den svenska rätten, uppstår frågan 

om det skulle kunna påverka principen novus actus existens i den svenska 

skadeståndsrätten. I det här avsnittet redogörs det kort för vad Von Bar och hans grupp 

har kommit fram till med sin undersökning avseende mellankommande handling av 

tredje man.   

3.3.3.2 Innebörden av Draft Common Frame of Reference 
Draft Common Frame of Reference har skapats till följd av det mångåriga arbetet i att 

försöka lyfta fram gemensamma principer inom den europeiska avtalsrätten.  

Syftet med utkastet, DCFR, är att det i framtiden skulle kunna skapas en 

gemenskapsrättslig referensram för medlemsstaterna över avtalsrättsliga regler, det så 

kallade Common Frame of Reference. I utkastet finns även material kring 

utomobligatoriskt skadestånd, principer och olika modeller. Oavsett om DCFR leder till 

CFR eller inte, utgör DCFR en akademisk text. Förhoppningen med texten är att den 

ska bidra till en större förståelse för privaträttsliga regler på avtalsområdet inom den 

Europeiska unionen. Von Bar och hans medarbetare har genom komparativa studier av 

flera olika europeiska länder undersökt möjligheten till en gemenskapsrättslig 

avtalslag.
71

  

 

Justitierådet Herre anser att det för ögonblicket är oklart vad som kommer att ske med 

arbetet och utkastet. Han är dock av den åsikten att materialet i DCFR kan tillämpas 

som ett jämförelseunderlag och ett klargörande av rättsläget. Det framkommer att det i 

svensk praxis redan har hänvisats till DCFR, bland annat i rättsfallen NJA 2009 s. 672 

och NJA 2010 s. 629.
72

  

 

                                                        
69  Andersson, Gränsproblem, s. 143-146.  
70 Andersson, Gränsproblem, s. 158-161.  
71 DCFR, volym VI s. 6-9.  
72 Herre, DCFR och svensk rätt, SvJT 2012 s. 933. 
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3.3.3.3 Brytande av kausaliteten  
Von Bar och hans studiegrupp nämner brytandet av kausaliteten i DCFR (break in the 

chain of causation). Brytandet av kausaliteten tillämpas vid bedömning av om en 

inträffad skada är att anse som en konsekvens av en handling (företagen av den initiala 

skadevållaren), om hela skadan eller en del av skadan är företagen handling av en 

mellankommande tredje man (an intervening third party) eller till och med handlande av 

den skadelidande själv. Ett uppsåtligt handlande av tredje man bryter orsakssambandet 

eller ansvaret, men det beror på omständigheterna i varje enskilt fall om skadan är att 

anse som en konsekvens av en viss persons handlande.
73

   

3.4 Praxis i svensk rätt om mellankommande handling av tredje man  

3.4.1 Inledning 

Principen novus actus interveniens har, som tidigare redogjorts för, inte omnämnts vid 

namn i svensk praxis. Uttrycket mellankommande handlande av tredje man har dock 

förekommit i en del mål. I det här avsnittet följer ett antal rättsfallsreferat där 

mellankommande handlande av tredje man kommit till uttryck. Ett klargörande är att; 

principen kan härledas till viss praxis och det innebär inte att det är domstolarna som 

givit uttryck för principen. Det kan förhålla sig på så sätt att svaranden eller käranden 

nämnt principen i sin grund för talan.  

3.4.2 NJA 1931 s. 7 (Gävlehamn-fallet)  

Bakgrunden till Gävlehamn-fallet med målnumret NJA 1931 s. 7 är att ett bolag 

förvarade bensin i en cistern och bensinen råkade sedan läcka ut i Gävleån genom en 

kloakledning. Bensinen lade sig som en hinna på vattnet i hamnen, varpå en person som 

passerade förbi kastade i en tändsticka. Bensinen antändes och ett fartyg som låg i 

hamnen skadades när bensinen antändes. Den skadelidande, ägaren till fartyget, anförde 

att bolaget ansvarade på grund av underlåtenhet eftersom cisternen inte tömdes som den 

skulle. Det möjliggjorde bensinutsläppet i hamnen. Vidare anförde den skadelidande att 

bolaget skulle ansvara oberoende av vållande, eftersom bolaget varit skyldiga att iaktta 

noggrannhet och försiktighet på grund av den eldfarliga verksamheten. Den 

skadevållande, bolaget, anförde att det inte förelåg något direkt kausalsamband mellan 

den av bolaget anställde föreståndaren och branden i hamnen. Skadan orsakades av ”ett 

uppsåtligt ingripande av tredje man” och därmed var inte bolaget ansvarigt.   

 

                                                        
73 DCFR, volym VI, s. 3436.  
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Stockholms tingsrätt (dåvarande rådhusrätt) anförde att bolaget på grund av utebliven 

undersökning av om det fanns någon kvarvarande bensin i cisternen, inte uppvisade den 

noggrannhet och omsorg som följer ett ansvar vid hantering av bensin. Därmed fick 

bolaget stå för den risken att bensinen kunde antändas. Svea hovrätt fastställde 

tingsrättens dom och målet avgjordes därefter genom cirkulation i Högsta domstolen.   

 

Andersson har kommenterat Gävlehamn-fallet och menar att slutsatsen som kan dras av 

rättsfallet är att det endast fanns ett litet utrymme för att skadevållaren skulle ha kunnat 

undgå att bära ansvaret för skadan. Han menar att om inte den initiala skadevållarens 

handling inneburit en fara för brand hade inte skadevållaren ansvarat för den uppkomna 

skadan. Den tredje mannens handlande innebar ett fortsättande av det farliga förlopp 

som den initiala handlingen möjliggjorde.
74

 

3.4.3 NJA 1947 s. 626  

Rättsfallet NJA 1947 s. 626 handlade om två skogsarbetare och deras medhjälpare som 

började misshandla två tulltjänstemän vid en dansbana. Tidigare hade tulltjänstemännen 

hällt ut skogshuggarnas smuggelsprit. En av tulltjänstemannen sköt varningsskott, varav 

ett skott träffade en förbipasserande flicka i underbenet. Flickan grundade sin talan på 

att det var skogsarbetarna och deras medhjälpare som bar ansvaret för hennes skada. 

Skadevållarna, skogsarbetarna och deras medhjälpare, anförde att det inte förelåg något 

kausalsamband mellan misshandeln och den skada som flickan åsamkats.  

 

Tingsrätten (dåvarande häradsrätten) anförde att skogsarbetarna och deras medhjälpare 

gjort sig skyldiga till misshandel av tulltjänstemännen och att de även skulle ersätta 

flickans skador. Hovrätten för Övre Norrland anförde att tulltjänstemannen avlossade 

varningsskott på grund av den hotfulla situation som förelåg. Därmed var 

skogsarbetarna och deras medhjälpare solidariskt ansvariga för flickans skador. Målet 

föredrogs i Högsta domstolen. De varningsskott som en av tulltjänstemännen avlossade, 

gjordes av naturliga försvarsåtgärder. Det hade dock befunnit sig många personer i 

närheten när varningsskotten avlossades och det var därmed uppenbarligen förenat med 

fara att någon kunde bli träffad. Anstiftandet till misshandeln och själva misshandeln 

bidrog till att skotten avlossades och medförde att tulltjänstemannen inte kunde rikta 

vapnet på ett mer ofarligt sätt för att avlossa varningsskott. Högsta domstolen prövade 
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om skogshuggarna och deras medhjälpare skulle svara solidariskt för flickans skador 

och beslutade att flickans talan skulle bifallas. Därmed förelåg solidarisk 

skadeståndsskyldighet.  

3.4.4 NJA 1981 s. 622 (Fiskodlarfallet)  

Bakgrunden till NJA 1981 s. 622 är följande; en fiskodlares fiskar förgiftades och dog. 

Fiskodlaren anförde att det var på grund av kommunens avloppsanläggning som 

fiskarna förgiftades. Den skadelidande anförde att kommunen var att anse som 

huvudman och att kommunen därmed varit försumlig genom att den tillät att fenol och 

andra gifter från avloppsvattnet spred sig till fiskodlarens dammar och orsakade 

fiskarnas död. Kommunen, skadevållaren, anförde att det inte hade visats att fiskarna 

dött på grund av kommunen och därmed förelåg inget ansvar. Kommunen anförde 

vidare att det var på grund av ett företag, som utan tillstånd, kopplat sina rör till 

systemet som medfört det giftiga utsläppet.   

 

Tingsrätten fann att det inte visats att fiskarna hade dött på grund av fenol och 

kommunen ansvarade inte heller oberoende av vållande. Hovrätten anförde att fiskarna 

hade dött av giftet som kommit från dagvattendiket. Flera parter hade sin verksamhet 

kopplat till avloppssystemet för spillvatten och en felkoppling kunde ha medfört att ett 

dike bräddades. Därigenom hamnade giftiga halter av fenol i dammen. Kommunen hade 

varit försumlig på grund av att den inte kontrollerat avloppssystemet för att motverka 

giftiga utsläpp. Kommunen ansågs som huvudman och svarade därmed mot tredje man. 

Högsta domstolen anförde att när parter inte är överens om orsakssambandet kan det 

vara tillräckligt med att den skadelidande kan visa att orsakssambandet är klart mera 

sannolikt än vad motparten anfört. När det gäller skador såsom föroreningar är det att 

föredra att en lindring av beviskravet görs. Högsta domstolen ansåg att den 

skadelidande hade gjort sitt påstående om orsakssambandet så pass sannolikt att det 

fanns tillräcklig bevisning för ett orsakssamband mellan de giftiga utsläppen och 

fiskarnas död. Kommunen hävdade att ett bolag utan kommunens vetskap kopplat vissa 

av sina brunnar till dagvattenledningen. Angående det påståendet anförde Högsta 

domstolen att det inte var att anse som en säregen och oförutsebar händelse som skulle 

kunna leda till att kommunen ansvar skulle upphävas.  
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3.4.5 Hovrätten för övre Norrland, målnummer T 367-07  

Parterna i målet T 367-07 var HÖ Allbyg AB och Claims Management Group Limited 

(kommunens försäkringsbolag) samt Luleås kommun. Bakgrunden i målet var att Luleå 

kommun ingick entreprenadavtal om ombyggnadsarbeten avseende en ishall med HÖ 

Allbygg AB som generalentreprenör. Bravida var underentreprenör. Under en natt 

utbröt en brand i ishallen och på grund av att en yttervägg saknades var ishallens inre 

utrymmen öppna. Det framgick att det var en person som hade försökt att med hjälp av 

en gassvets att skära sönder en dörr och begå inbrott. Het smältmassa från gassvetsen 

droppade ner på plastmattor som började brinna. Branden spred sig även till 

omklädningsrummen. Svetsinstrumenten som användes vid inbrottsförsöket tillhörde 

underentreprenören Bravida och var lättillgängliga eftersom de stod i ishallen där 

yttervägg saknades. Instrumenten var helt intakta med alla delar så att de kunde nyttjas. 

Den skadelidande anförde att det var HÖ AB som ansvarade för Bravidas oaktsamhet, 

oberoende av att det var en obehörig tredje man som satt igång branden. Hö AB:s 

ansvar skulle inte kunna uteslutas även fastän det var en tredje man som orsakat den 

senare inträffande händelsen, branden. Svetsutrustningen som låg väl synlig ”stannade 

inte upp” händelseförloppet. Risken som fanns med att ha sådant material väl synligt 

med alla delar intakta, utan att det var inlåst, var att någon annan skulle kunna nyttja 

utrustningen. Den skadelidande anförde därmed att det förelåg ett direkt orsakssamband 

och att branden sannolikt inte hade inträffat om inte utrustningen varit så tillgänglig.  

 

Tingsrätten anförde att arbetsområdet endast var utmärkt med platsband och skyltar. 

Den utmärkningen var endast ett moraliskt hinder för den tredje man som tog sig in i 

ishallen. Den skadevållande ansågs ha varit oaktsam på grund av att svetsutrustningen 

varit förvarad på det sätt som framkommit och genom att entreprenören inte åtog några 

åtgärder till att förhindra att obehöriga skulle kunna ta sig in i ishallen. På det sätt som 

svetsutrustningen förvarades möjliggjorde branden och det ansågs vara en beräknelig 

följd att en obehörig kunde få tillgång till utrustningen. Adekvat kausalitet förelåg 

därmed. Hovrätten anförde att HÖ AB varit oaktsam när det inte uppfört ett stängsel 

runt området där ytterväggen varit nermonterad och därmed möjliggjort att obehöriga 

kunde ta sig in i ishallen. Skadevållaren hade också brutit mot de säkerhetsföreskrifter 

som finns enligt lag vad gäller för förvaring av gastuber och svetsutrustning. På det sätt 

som den intakta svetsutrustningen förvarades så att obehöriga med lätthet kunde få 

tillgång till utrustningen utgjorde en nödvändig betingelse för brandskadan. Det 
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mellankommande handlandet av tredje man medförde dock inte ett brytande av 

adekvansen. Handlandet ansågs inte vara extraordinärt eller oväntat, utan brandskadan 

var påräknelig på grund av Bravidas oaktsamhet.   

3.4.6 NJA 2007 s. 891 (Häktningsfallet)  

Rättsfallet NJA 2007 s. 891 handlade om en häktad person som hängde sig i sin cell 

med hjälp av en livrem som personalen underlåtit att ta hand om vid visitering. Frågan 

var om kriminalvården borde ha vetat om att det fanns en omedelbar risk att den 

häktade skulle ta sitt liv.  

 

Tingsrätten anförde att det framgått av utredningen att häktet ansvarade på grund av det 

gällde myndighetsutövning. De häktade ska inte inneha sådant material som de kan 

skada sig själva eller andra med. Det förelåg inga extraordinära omständigheter som 

skulle föranleda personalen att misstänka att den häktade skulle ta sitt liv.  

Kriminalvården hade varit försumlig eftersom den brustit i sin kontroll över den 

häktade, vilket medförde att denne lyckats få med sig livremmen in till cellen. 

Hovrätten anförde att skadevållaren uttryckt att det inte förelåg någon adekvat kausalitet 

mellan statens försummelse och den häktades självmord. Barnen till den avlidne 

menade på att det förelåg adekvat kausalitet och att självmordet var en förväntad 

konsekvens av statens försummelse. Hovrätten anförde vidare att det inte varit 

tillräckligt att den häktade befunnit sig i den sinnesstämning som han gjort, vilket 

innebär att det är vanligt att personer som sitter häktade är nedstämda och det behöver 

inte betyda att de är självmordsbenägna. Vid vållandebedömningar tillämpas tillräcklig 

och nödvändig betingelse. I det här fallet gjordes undersökningen av ansvaret främst 

med beaktande av hur statens försummelse bidragit till skadan.  Staten har ett ansvar för 

de som sitter häktade, men självmord utgör inte en sådan handling som ansvaret avser 

att täcka. Försummelsen i fallet var att häktningspersonalen inte uppmärksammade att 

den häktade hade sin livrem i besittning. Försummelsen behöver inte utgöra huvudorsak 

för att kausalsamband ska föreligga, den kan även endast vara bidragande. Livremmen  

utgjorde inte någon nödvändig betingelse för att den häktade skulle ta sitt liv eftersom 

det fanns andra möjligheter att ta sitt liv på, men nödvändig i den bemärkelsen eftersom 

han tog livet av sig på det sätt som gjordes. Ingen tillräcklig betingelse förelåg vid 

bedömningen av kausaliteten. Hovrätten anförde att det inte behövs ett omedelbart 

orsakssamband, men när ett mellankommande handlande inträffat, kan ett erforderligt 

orsakssamband föreligga.  Det var inte den åberopade försummelsen som fått den 
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häktade att vilja ta sitt liv och efter en samlad bedömning fann hovrätten att staten inte 

skulle bära ansvaret trots försummelsen. Högsta domstolen anförde att staten medgivit 

att den varit försumlig och att det förelåg ett erforderligt orsakssamband. 

Kriminalvården kunde inte ha insett att den häktade var självmordsbenägen och kunde 

inte heller inse risken att den häktade skulle ta sitt liv. Därmed fanns det inte skäl att 

statens försummelse skulle medföra skadeståndsskyldighet i det aktuella fallet.  

3.4.7 Svea hovrätts mål 8512-08 

Bakgrunden till Svea hovrätts mål med målnummer 8512-08 gällde en kvinna som 

misshandlade en man på en fest. Kvinnan, skadevållaren, slog den skadelidande i 

huvudet med en vinflaska. Mannen fick bland annat sy i ansiktet, sina tänder skadade 

och kläder förstörda. Han blev även bestulen på sin mobiltelefon av en tredje man efter 

misshandeln. 

 

Tingsrätten anförde att tredje man hade genom att stjäla den misshandlade mannens 

mobiltelefon förvärrat skadesituationen. Därmed ansvarade tredje man och 

skadevållaren för att mobilen stulits. Mellankommande handling av tredje man som har 

förvärrat skadan behöver inte i sig betyda att adekvansen bryts. Tingsrätten anförde 

vidare att det anses ligga i farans riktning att en person som blivit misshandlad och som 

inte längre har kontroll över sig själv, medför en ökad risk att personer kan utnyttja den 

misshandlades tillstånd genom att stjäla dennes ägodelar.  Den möjlighet att det var en 

tredje man som istället för skadevållaren tillgripit den skadelidandes tillhörigheter 

medförde inte att den adekvata kausaliteten bröts. Hovrätten fastställde att skadevållaren 

gjort sig skyldig till grov misshandel, men anförde att det saknades tillräcklig bevisning 

för de yrkade belopp som den skadelidande ansåg sig ha rätt till. Skadeståndet sattes ned 

och ingen ersättning för mobiltelefonen utgick.  
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4. Engelsk rätt 

4.1 Inledning  
Den engelska delen inleds med en kort förklaring av hur bedömningen av 

skadeståndsskyldighet i den engelska rätten sker. Därefter redogörs för vad som gäller 

för principen novus actus interveniens i den engelska rätten och vad engelska författare 

har yttrat om principen. För att underlätta förståelsen av engelsk praxis innehåller 

kapitlet en kort förklaring till hur instansordningen i England är uppbyggd.
75

 Det 

redogörs också för de olika test som kan möjliggöra att principen novus actus 

interveniens är applicerbar på en handling.  

4.2 Kausalitet 
I det engelska common law- systemet, präglas rättssystemet av domstolsanföranden och 

beslut.  Lagar har inte en lika stor betydelse i det engelska rättssystemet som i det 

svenska. Det krävs kausalitet för att ett ansvar för skada ska vara förhanden och 

kausalitetsprövningen sker i två steg. I det första steget prövas om faktisk kausalitet, 

logisk kausalitet, föreligger. Det så kallade ”but for”- testet utförs, vilket är att likställas 

med causa sine qua non-läran. Det andra steget är den så kallade juridiska kausaliteten 

(legal cause). Den innebär att bedömningen av kausaliteten sker till om handlingen 

utgjort den omedelbara orsaken (proximate cause) eller hur avlägsen skadan varit 

(remoteness of damage).
76

 Prövningen av kausaliteten innebär att bedömning av den 

skadevållandes vårdslöshet görs, det vill säga om den vårdslösa handlingen faktiskt 

orsakat den skadelidandes skada. Den vårdslösa handlingen måste utgöra en nödvändig 

betingelse och enligt ” but for ”-testet innebär det att utan skadevållarens handling hade 

inte skadan inträffat. Den juridiska kausaliteten hör till den materiella rätten, vilken 

betyder att bedömningen sker till värderandet av rättvisa, förutsebarhet och 

likformighet.
77

 Dufwa menar att det finns ett stort intresse att diskutera kausalitetsfrågor 

inom den engelska doktrinen där bland annat Hart och Honoré varit inflytelserika. Den 

engelska rätten är dock inte lika kausalitetsinriktad som den svenska. Dufwa uttrycker 

också att begreppet plikt (duty) har en stor plats vid bedömningen av ansvaret i den 

engelska rätten.
78

 När en person har handlat vårdslöst (action of negligence), betyder det 

att den skadelidande ska kunna styrka: att en skada inträffat, att skadevållaren ansvarar 

                                                        
75 Se även bilaga 1.  
76 Spier, Unification of tort law: causation, s. 39-40.  
77 Hodgson, The law of intervening causation, s. 3-6. 
78 Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga 1, s. 448.  
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om denne hade en plikt att motverka skadans uppkomst (genom att visa den 

skadelidande hänsyn och iaktta försiktighet, det här benämns duty of care i den engelska 

rätten.), att skadevållaren inte uppfyllt sin plikt och därigenom misslyckats att uppfylla 

sin plikt (breach of duty) och att skadan har sin grund häri.
79

 

4.3 Principen novus actus interveniens i den engelska doktrinen 
Hart och Honoré ställer sig frågan om en viss skada som orsakats genom en tredje 

faktor kan bryta orsakssambandet, det vill säga om principen novus actus interveniens 

kan tillämpas. De utgår ifrån att den vållande handlingen och den tredje faktorn var för 

sig är tillräckliga för skadans uppkomst. Det problem som uppstår med den tredje 

faktorn gäller bedömningen av kausaliteten, hur domstolen ska bedöma om den tredje 

faktorn medför att orsakssambandet bryts. Den tredje faktorn kan vara en naturhändelse 

eller en handling som företagits oaktsamt av en person.
80

 

 

Hart och Honoré gör åtskillnad på begreppen voluntary human action och abnormal 

occurrences.
81

 Författarna menar att generellt innebär principen att om en person 

handlar vårdslöst eller genom underlåtenhet, varpå det leder till en skada, kan det bryta 

orsakssambandet. Bedömningen av om en handling företagits på ett medvetet eller 

omedvetet sätt görs till den fria människan som vid tidpunkten för handlandet har 

möjlighet att både mentalt och fysiskt handla oberoende av påtryckningar från andra. Ett 

handlande som både är naturligt och förutsebart kan inte bryta kausalsambandet.
82

 

Generellt sett kan inte tredje mans oaktsamhet leda till att orsakssambandet bryts men 

om han är grovt vårdslös kan utfallet bli ett annat. I engelsk praxis har Lord Sumner 

dock anfört att även ett handlande av tredje man i form av en olycka kan bryta 

orsakssambandet. Det uttalandet har mötts av stor kritik.
83

 Om en handling företagits 

med grov vårdslöshet (reckless act) kan det leda till att den ursprunglige skadevållarens 

ansvar undantas. Mellankommande handlingar som företas av personer som inte innehar 

rättshandlingsförmåga, som exempelvis barn, kan inte anses häva orsakssambandet. 

Frågan här gäller föräldrarnas ansvar och om deras handlande kan leda till att 

                                                        
79  Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga 1, s 450.  
80  Hart and Honoré, Causation in the law. s. 127-128.  
81 Dufwa har kommenterat de här begreppen och menar att voluntary human conduct är ett 
begrepp som endast gäller vid flerhetsfall, det vill säga vid konkurrerande skadeorsaker, och att det 
anses vara tillräckligt att den tredje mannen utnyttjar situationen. Abnormality innebär vårdslöshet 
genom persons handlande. Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga 1, s. 450.  
82 Hart and Honoré, Causation in the law. s. 140.  
83 Hart and Honoré, Causation in the law. s. 143. 
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orsakssambandet bryts. Om föräldrarna försöker motverka barnets mellankommande 

handling medför det inte att kausaliteten bryts, men skulle det vara så att föräldrarna 

genom underlåtenhet tillåter barnet att handla på ett visst sätt som kan leda till att en 

skada uppkommer, kan det i sin tur leda till att orsakssambandet bryts. Handlingar 

företagna av alkoholister och människor med psykiska besvär bryter heller inte 

orsakssambandet. Hart och Honoré för även en diskussion om non voluntary conduct, 

vilket kan tolkas som att en bedömning av hur inbjudande den initiala handlingen varit 

för tredje man sker. Den mellankommande handlingen kan ha varit en nödvändig följd 

av den initiala handlingen eller begåtts på grund av påtryckningar som kan liknas med 

tvång.
84

  

 

Grundprincipen är fortfarande att en normal och förutsebar handling som är 

efterföljande till den första vållande handlingen inte innebär att den ursprunglige 

skadevållaren undantas sitt ansvar. Den efterföljande tredje faktorn måste inträffa senare 

än den första vållande handlingen. Därmed kan inte vårdslösa handlingar som redan 

inträffat vid den första vållande handlingen bidra till ett brytande av orsakssambandet. 

Det förutsätts också att den tredje faktorn har orsakats oberoende av den första 

handlingen. Den mellankommande handlingen (intervening event) kan delas upp i två 

grupper. Den första gruppen som kan möjliggöra principen novus actus är en 

mellankommande handlingar som är orsakade av naturen (acts of God), det vill säga 

naturkatastrofer som utgör extraordinära händelser som ingen kan påverka. Det medför 

att orsakssambandet bryts om händelsen är så extraordinär att det sällan inträffar en 

sådan händelse, ett exempel är extremt regnfall. Den andra gruppen är 

mellankommande handlingar som vid jämförelse med den första vållande handlingen 

och den inträffade skadan är att anses som extraordinär. Olyckor eller tillfälligheter kan 

också bryta orsakssambandet, om händelserna inträffar inom en viss tid och inom ett 

visst område. Ett exempel är om en person som blir påkörd av en bil och på väg mot 

sjukhuset avlider personen istället till följd av ett träd faller ned på ambulansen. Vid 

olyckor och tillfälligheter uppkommer frågan om hur osannolik händelsen måste vara 

för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att orsakssambandet bryts.
85

 Förutsebara och 

sannolika handlingar kan aldrig anses vara för avlägsna (remote) och kan därmed inte 

bryta kausaliteten.  

                                                        
84 Hart and Honoré, Causation in the law. s. 143-147.  
85 Hart and Honoré, Causation in the law, s. 151-156. 
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”The truth obscurely expressed in the maxim is that an extraordinary conjunction of events, if 

intended or designed, does not negative causal connexion. The real application of the maxim, 

therefore, is to prevent an abnormal event or what would otherwise be a coincidence from 

negativing causal connexion.”
86

 

 

När det är helt säkert att en mellankommande handling kommer att inträffa och 

skadevållaren är medveten om det, kan det fastställas utifrån principen novus actus 

interveniens att konsekvenserna inte är för avlägsna. I det här fallet är principen viktig 

genom att den utesluter rena olyckor eftersom de är att anses som onormala händelser. 

Principens roll i situationen med rena olyckor är att visa på att det inte föreligger något 

orsakssamband mellan två tillfälligheter.
87

 När en mellankommande handling företas av 

tredje man (intervening actor) bryts orsakssambandet om den handlingen företagits med 

grov vårdslöshet, endast vårdslöshet upphäver inte den initiala skadevållarens ansvar.
88

 

  

En skada kan först ha uppkommit genom den initiala skadevållarens vårdslöshet, vilket 

betyder att skadevållarens orsakande uppfyller kravet på den logiska kausaliteten (the 

”but-for” test). Domstol kan ändå besluta om att en senare mellankommande händelse 

är den faktor som egentligen orsakat skadan. Rogers menar vidare att det finns tre olika 

möjligheter när novus actus interveniens skulle kunna tillämpas. Den första möjligheten 

är när en skada inträffat på grund av naturliga händelser, som inte haft någon påverkan 

av en person. Härunder torde extrema oväder och naturkatastrofer falla under. Den 

andra möjligheten är när en handling eller en underlåtenhet i att handla, har företagits av 

en tredje man som sedermera resulterar i en skada. Den tredje situationen innebär att det 

är den skadelidande själv genom sin handling eller underlåtenhet påverkat skadans 

inträffande.
89

 Mellankommande naturliga händelser innebär att den skadelidande lider 

skada på grund av händelser som uppstått helt skilda från skadevållarens orsakande, 

även om denne misslyckats att uppfylla sin plikt (breach of duty). Den naturliga 

händelsen skulle dock inte ensam ha kunnat orsakat skadan, utan skadevållarens 

handlande krävs. Om skadevållaren misslyckas att uppfylla sin plikt (breach of duty), 

vilket inte medför att en skada inträffar eller att risk för skada ökar genom den 

ytterligare naturliga händelsen, kommer inte handlingen företagen av skadevållaren 

anses som en orsak till skadan.
90

  

                                                        
86 Hart and Honoré, Causation in the law, s. 159.  
87 Hart and Honoré, Causation in the law, s. 159-162. 
88 Hart and Honoré, Causation in the law, s. 168-170.  
89 Rogers, Winfield and Jolowicz on tort, s. 353-354.  
90 Rogers, Winfield and Jolowicz on tort, s. 354-355.  
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Om skadevållaren genom sitt handlande varit oaktsam på grund av att denne inte 

uppfyllt sin plikt att handla (breach of duty), men att det endast har medfört en 

möjlighet för en tredje man att handla oberoende och självständigt i jämförelse med det 

initiala handlandet kan principen novus actus interveniens tillämpas. Den tredje 

mannens handlande måste vara den omedelbara orsaken till skadans uppkomst för att 

den initiala skadevållaren inte längre ska bära ansvaret. Det här ställningstagandet gäller 

dock inte om tredje mans agerande inte varit helt skild från skadevållarens handlande. 

En handling som är oförutsebar men inte skadegörande kan medföra att 

orsakssambandet bryts i en situation, medan ett uppsåtligt handlande i en annan 

situation inte bryter orsakssambandet. Det kan dock påpekas att det torde vara mer 

sannolikt att ju närmare den tredje mannens handlande kommer uppsåtligt handlande än 

oskyldigt misstag, ju större möjlighet finns att den initiala skadevållaren inte längre bär 

ansvaret för skadan. Hur principen ska tillämpas, lämnas åt domstolen att avgöra.
91

 Det 

har uttryckts att den mellankommande handlingen av tredje man måste ha varit mycket 

sannolik att inträffa för att inte bryta orsakssambandet. Liknande händelser kan resultera 

i ett brytande av orsakssambandet respektive inte, det beror på det mentala tillståndet 

hos den som agerar. Exempelvis bryter inte en uppsåtlig mellankommande handling 

orsakad av ett barn orsakssambandet, men hade en vuxen förfarit på samma sätt hade 

orsakssambandet sannolikt kunnat brytas. Om det varit så att skadevållaren hade en 

plikt att företa åtgärder för att motverka att en mellankommande handling av tredje man 

skulle kunna inträffa, är det meningslöst att hävda att den mellankommande handlingen 

varit oförutsebar, trots att den mellankommande handlingen begåtts med uppsåt. 

Skadevållaren får fortfarande bära ansvaret.
92

 Ett orsakssamband skulle kunna föreligga 

när den skadelidande, i kombination med den initiala skadevållarens handlande, varit 

medvållande till skadans uppkomst. Den skadelidandes vårdslösa handlande har därmed 

varit en bidragande faktor till skadan.
93

 Rogers menar att ett uppsåtligt 

mellankommande handlande av tredje man mer sannolikt resulterar i att 

orsakssambandet bryts, än om en vårdslös handling skulle företas av tredje man.
94

   

 

                                                        
91 Rogers, Winfield and Jolowicz on tort, s. 355-356.  
92 Rogers, Winfield and Jolowicz on tort, s. 358-359.  
93 Rogers, Winfield and Jolowicz on tort, s. 360.  
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Hodgson ställer frågan när den initiala skadevållaren får bära ansvaret för den skada 

som orsakats eller påverkats av mellankommande handlande av tredje man. Svaret på 

frågan beror på vilka omständigheter som föreligger och även vilket rättsligt test som 

tillämpas vid undersökningen av kausalitetens brytande. Även Hodgson menar att det 

finns tre olika former som kan aktualisera principen novus actus interveniens. De tre är: 

om skadelidande själv påverkar skadan exempelvis vid självmord, tredje mans vårdslösa 

handlande eller underlåtenhet (omission), eller om skada uppkommit på grund av 

naturen såsom en storm. En talan som grundar sig på principen novus actus interveniens 

syftar till att befria den initiala skadevållaren från ansvar.
95

 Hodgson ställer en fråga och 

lyfter fram varför principen novus actus interveniens är så svår att definiera:  

”Why, then, have intervening causation cases proven so difficult for the judges and scholars? 

One significant factor is that such cases appear to be impervious to a new universal test. It is not 

easy to work out from the cases what the test is to be applied in deciding whether an intervening 

event has broken the chain of causation.”
96

  

 

Hodgson är av den åsikten att det inte finns en klar formel för hur principen ska 

tillämpas eftersom det beror på omständigheterna från varje enskilt fall och att det oftast 

är skadevållaren som grundar sin talan på principen novus actus interveniens.
97

 Tidigare 

i common law-systemet har den mellankommande handlingen av tredje man inneburit 

att den vårdslösa skadevållaren blivit fri från sitt ansvar. Det har gradvis uppställts 

starkare krav på möjligheten att skadevållaren ska befrias från sitt ansvar. Skadevållaren 

kan nu fortfarande få ansvara trots att den tredje mannen orsakat skada genom sitt 

kriminella, uppsåtliga eller vårdslösa handlande. Det finns därmed inte en absolut regel 

i dagens rättsläge som innebär att alla vårdslösa mellankommande handlingar medför ett 

brytande av kausaliteten (intervening negligent acts and omissions). Bedömningen sker 

från fall till fall. Doktrinen om mellankommande handling av tredje man (the last 

wrongdoer doctrine) börjar förlora sin tyngd, vilket ger domstol en möjlighet till att 

fatta beslut om en mer rättvis fördelning av skadeansvaret mellan skadevållaren och 

tredje man. Det betyder att skadevållaren nu innehar ett mer långtgående ansvar vad 

gäller de konsekvenser som kan uppstå i följd av den mellankommande tredje mannens 

handlande. Den övervägande delen av mellankommande handlingar som varit vårdslösa 

brukar inte bryta händelsekedjan. Den brittiska domstolen har vägrat att låta 

skadevållaren gå fri från sitt ansvar när denne genom sin vårdslösa handling aktiverat en 
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risk för att skada ska uppkomma. Den brittiska domstolen är mer benägen att bifalla en 

talan om den mellankommande handlingen varit grovt vårdslös, exempelvis vid grov 

vårdslöshet i trafiken. Det finns även en möjlighet till att applicera principen novus 

actus interveniens om skadevållaren har möjlighet att motverka att skada uppkommer 

men underlåter att handla. I engelsk rättspraxis råder det delade bedömningar när det 

gäller underlåtenhet.
98

     

4.4 Olika test som kan tillämpas vid prövningen av förekomsten av principen 

4.4.1 Inledning  

Det har i ovanstående stycke framkommit att det finns olika rättsliga test som kan 

företas vid bedömningen av principen novus actus interveniens föreliggande. 

Bedömningen av de olika testen sker till: förutsebarheten, det så kallade 

förutsebarhetstestet (reasonable foreseebility), testet för vårdslöshet och abnorma 

handlingar (unreasonableness/abnormaility), testet för uppsåtligt handlande (voluntary 

and deliberate human action), sannolikhetstestet (probability,) och slutligen testet risk 

för skada (scope of risk).  

4.4.2 Förutsebarhetstestet (reasonable foreseebility) 

Förutsebarhetstestet förutsätter att den mellankommande handlingen företagen av tredje 

man begås efter den initiala handlingen. Det betyder att skadevållarens ansvar ersätts av 

det ansvar som följer av den mellankommande handlingen. Kravet på den 

mellankommande handlingen är enligt testet att handlingen inte rimligtvis kunnat 

förutses. Omvänt förstås att skadevållaren ansvarar för mellankommande handlingar om 

de har varit möjliga för honom att förutse. Det kan sägas att ju mer förutsebar en 

mellankommande handling är, desto större chans finns att domstol inte kommer att 

döma efter principen novus actus interveniens. I förutsebarhetstestet vägs 

skadevållarens handlande med de konsekvenser som kan uppstå av just ett sådant 

handlande in, varpå fokus läggs på den mellankommande handlingen genom att se den 

mellankommande handlingen ur gemene mans synvinkel. Prövningen av vad gemene 

man kunnat förutse sker efter att denne befinner sig i samma situation som 

skadevållaren och därmed krävs det en utvärdering av vad skadevållaren sannolikt 

kunnat förutse av tredje mans handlande. Förutsebarhetstestet har tillämpats bland annat 

i målet Lamb v Camden
99

. I England under år 1970 fanns delade meningar om 
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förutsebarhetstestet, testet togs inte emot med öppna armar utan brittisk domstol tog 

avsteg från förutsebarhetstestet.
100

 Förutsebarhetstestet tillämpas med tämligen jämna 

mellanrum, även om testet ställer till med oklarheter huruvida principen novus actus 

interveniens ska appliceras.
101

 Förutsebarhetstestet har inte fått genomslag för lärda och 

jurister. Orsaken till det är att domstol utvecklat alltför långtgående krav på att 

svaranden även måste kunna förutse rena bisarra konsekvenser som orsakats genom 

olycka.
102

  

4.4.3 Testet för vårdslöshet (unreasonableness/abnormality) 

Generellt sett, ju mer orimlig den mellankommande handlingen av tredje man eller ju 

mer vårdslös den mellankommande händelsen är, desto mer benägen är domstol att 

bedöma att händelsen är att anses som novus actus interveniens. Testet för vårdslöshet 

innebär att det bedöms om den mellankommande handlingen varit en godtagbar och 

lämplig följd av skadevållarens vårdslöshet, följaktligen sker det ingen värdering av hur 

sannolikt det är att de uppkomna omständigheterna faktiskt skulle ha inträffat. Testet 

har tillämpats vid fall där en person handlat för att rädda sig själv, när skadevållarens 

vårdslösa handling försatt den skadelidande eller tredje man i fara. Om personen 

handlar rimligt i en sådan situation, kommer den efterföljande handlingen att bryta 

kausaliteten. Testet har också aktualiserats vid kollisioner mellan fartyg ute till havs
103

. 

Testet för vårdslöshet används också i fall där den skadelidande företar räddningsförsök 

för att rädda sin egen person och fall där den skadelidande lider följdskada på grund av 

att initiala skadan. Inom den engelska rätten finns det en lång tradition av att tillämpa 

testet för att avgöra om mellankommande handling har medfört ett brytande av 

orsakssambandet, men förekommer i olika sammanhang.
104

 För att bedöma om novus 

actus interveniens föreligger enligt testet för vårdslöshet ses det till vad som normalt 

hade inträffat eller hur en normal person hade handlat i just den situationen. Det är svårt 

att formulera ett objektivt test som kan appliceras på flera fall. Kritik som riktats mot 

testet är den ovälkomna tanken att den initiala skadevållare som är den som faktiskt 

medfört risken för att ett mellankommande handlande kunnat ske, slipper undan sitt 

ansvar.
105
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4.4.4 Testet för uppsåtligt handlande (voluntary and deliberate human action)  

Historiskt sett har det varit lättare för skadevållaren att upphäva sitt ansvar genom att 

grunda sin talan på att tredje man begått den mellankommande handlingen med uppsåt. 

Det har uttryckts att uppsåtliga handlingar är mer sannolika att upphäva 

orsakssambandet än vårdslösa handlingar. Under 1900-talet ändrades tillämpningen av 

principen novus actus interveniens, det räckte inte längre att den mellankommande 

handlingen av tredje man endast begåtts med vårdslöshet för att orsakssambandet skulle 

brytas. Om den ursprunglige skadevållaren genom sin vårdslösa handling givit tredje 

man en möjlighet till att uppsåtligen orsaka skada, eller om den initiala skadevållaren 

inte följer sin plikt att företa åtgärder för att motverka uppsåtliga handlingar av tredje 

man, kvarstår ansvaret. Om den tredje mannen istället har orsakat skada med uppsåt 

utan något samband till den initiala skadevållarens handling medför det att 

orsakssambandet bryts.
106

 Den tredje mannens handlade måste vara helt medvetet och 

denne måste förstå och uppskatta vilka konsekvenser hans handlade kommer att leda 

till. Testet för uppsåtligt handlande har tillämpats i exempelvis Home Office v Dorset 

Yacht Co. Ltd
107

. Den slutsats som Hodgson drar är att vissa mellankommande 

handlingar som orsakas av tredje man eller även av den skadelidande själv kan komma 

att bryta orsakssambandet, medan vissa inte kommer att medföra att kausaliteten bryts. 

Det kan ses som ett generellt tillvägagångssätt vid tillämpningen av principen novus 

actus interveniens att ju mer uppsåtlig den mellankommande handlingen är och om inte 

skadevållaren haft en plikt att handla för att motverka skada, desto större möjlighet 

finns att domstol kommer att bifalla skadevållarens talan.
108

 Testet för uppsåtligt 

handlande är inte längre lika inflytelserikt för att avgöra existensen av novus actus 

interveniens och det kan inte fastställas att ett uppsåtligt handlande av tredje man alltid 

kommer att bryta orsakssambandet. Testet för uppsåtligt handlande kan förvisso fungera 

som en riktlinje för domstol men det saknas en avgörande bestämmelse i hur testet ska 

avgöra principen novus actus interveniens existens.
109

   

4.4.5 Sannolikhetstestet  

Sannolikhetstestet innebär att ju mer sannolikt det är att mellankommande handling kan 

inträffa ju mindre sannolikt är det att orsakssambandet bryts. Det ledande fallet där 
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sannolikhetstestet tillämpades är Home Office v. Dorset Yacht Co. Ltd
110

. 

Sannolikhetstestet har tillämpats i brittisk domstol under 1800-talet och även under 

1900-talet. Under 1900-talet har testet tillämpats tämligen ofta i domstol, ett rättsfall är 

exempelvis Knightley v. Johns
111

. När den Högsta domstolen utgjordes av House of 

Lords
112

 har dock sannolikhetstestet inte tillämpats lika flitigt för att lösa om principen 

novus actus är applicerbar på en mellankommande handling. Det som kan nämnas är att 

det var Lord Reids anförande i Home Office v Dorset Yacht Co. Ltd
113

, där det 

framkom att det är tillräckligt att den mellankommande handlingen varit mycket 

sannolik (very likely) att inträffa för att inte möjliggöra ett brytande av kausaliteten. Om 

domstolen skulle välja att följa Lord Reids riktlinje skulle det innebära att principen 

novus actus interveniens stärks för att begränsa skadevållarens ansvar. Lord Reid´s 

sannolikhetstest har dock inte mottagits med öppna armar i domstol.
114

   

4.4.6 Risken för skada (scope of Risk) 

Det är på senare tid som common law-domstolar anammat testet risken för skada. Det 

innebär att skadevållaren har en plikt att företa försiktighetsåtgärder för att motverka att 

skada ska uppstå. Den initiala skadevållaren får bära ansvaret för den mellankommande 

handlingen av tredje man som är företagen av vårdslöshet eller med uppsåt på grund av 

att den initiala risken för skada har möjliggjorts av den initiala skadevållaren. Tidigare 

ansågs det att om den initiala skadevållaren varit vårdslös, men att skadan inträffat 

genom tredje mans mellankommande handling medförde det att det var denne som 

istället skulle bära ansvaret. Det har uttryckts att testet risk för skada är att föredra för 

testet kan anpassas till samhällets regler gällande placeringen av ansvaret och till de 

juridiska tankegångar som kan hänföras till prevention och försäkring. Under 1900-talet 

tillämpades testet oftare för att undersöka om novus actus interveniens existerade. 

Testet går ut på att den vårdslösa skadevållaren fortfarande kan få bära sitt ansvar om 

denne innehar en plikt att motverka att skada inträffar och att denne får stå för sitt 

misslyckande när tredje man lyckats åsamka skada. Testet för risk för skada har 

framkommit i rättsfallet Lamb v Camden London Borough Council
115

. 
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Tillämpningsområdet för det här testet är oftast vid mellankommande handlingar som 

gäller kriminella försummelser.
116

  

4.4.7 Hodgsons slutsats efter undersökningen av de olika testen  

Det råder ingen klar definition om hur mellankommande handlingar ska bedömas, både 

domstol och lärda inom skadeståndsrätten har svårigheter med att förstå sig på principen 

novus actus interveniens. Det går därmed inte att fastställa en universell regel om hur 

principen ska tillämpas, utan det beror från fall till fall.
117

 Av ovannämnda test är testet 

risken för skada att föredra, speciellt i fall där tredje mans mellankommande handling är 

kriminell eller uppsåtlig.
118

  Tillämpningen av principen novus actus interveniens är 

beroende och känslig för det fakta som finns från fall till fall, men Hodgson har ändå 

dragit en slutsats om hur principens tillämpas. Hodgson har sammanställt en lista på hur 

prövningen av principen novus actus görs
119

.  

4.5 Svenska författares synpunkter på den engelska rätten 
Peczenik uttrycker att i common law-länder har doktrinen om bruten kausalitet och 

doktrinen om förutsebarheten en lång historia, men att den nu inte innehar samma tyngd 

och börjar förkastas.
120

 Dufwa har också kommenterat principens tillämpning inom den 

engelska rätten. Om vi fortfarande har exemplet med att A grävt en grop
121

 i åtanke, är 

den generella tanken inom den engelska rätten att A inte befrias från skadeståndsansvar. 

A undgår inte ansvar enbart på den grund att en senare handling av B inträffat. För att 

principen novus actus interveniens ska gälla krävs det att B:s handling varit av en mer 

oväntad karaktär och därmed kan A undgå skadeståndsansvar. A undgår ansvar om B 

har handlat helt oberoende av A:s tidigare handlande och att B:s handlande även utgör 

den omedelbara orsaken till uppkomsten av skadan. I engelsk rätt medför principen att 

händelsekedjan bryts och att B:s mellankommande handling isolerar A från X. Det är 

emellertid A som får stå kvar som ansvarig om B:s mellankommande handling är att 

anses som förutsebar eller en sannolik följd av den första handlingen som begåtts av A. 

Principen novus actus interveniens kan också komma att bryta händelsekedjan när B, 

genom sin mellankommande handling, varit oaktsamhet eller förfarit med uppsåt. Det 

kan även vara på så vis att händelsekedjan inte enbart bryts på den grund av att B varit 

                                                        
116 Hodgson, The law of intervening causation, s. 101-107.  
117 Hodgson, The law of intervening causation, s. 259.  
118 Hodgson, The law of intervening causation, s. 117.  
119 Se bilaga 2. 
120 Peczenik, Causes and damages, s. 182.  
121 Se avsnitt 3.2. 



 

 39 

oaktsam eller förfarit med uppsåt. A bibehåller sitt ansvar när denne har egendom i sin 

vård som skadas på grund av att B varit culpös eller om B:s mellankommande handling 

varit oväntad. Om B exempelvis är ett barn eller att den mellankommande handlingen 

har företagits i en nödsituation medför inte heller ett brytande av orsakssambandet.
122

 

4.6 Engelsk praxis  

4.6.1 Den engelska domstolens utformning  

Något som är intressant med den engelska rätten är att prejudikat och författningar som 

härstammar efter mitten av 1000-talet fortfarande kan anses som gällande rätt.
123

 

Instansordningen är annorlunda uppbyggd beroende på om det gäller ett civilrättsligt 

eller ett straffrättsligt mål. Vid straffrättsliga mål inleds målet i Magistrates Court, 

medan de mål som är av mer allvarlig art inleds i Crown Court (tingsrätt). 

Överklaganden från Crown Court går till High Court, och kanske även till Court of 

Appeal eller Supreme Court. Court of Appeal kan översättas med hovrätt och Supreme 

Court är att likställas med Högsta domstolen. Civilrättsliga mål kan handläggas i 

Magistrates Court, men kan även hamna i County Court (tingsrätt). Här överklagas 

målen till High court och sedan till Court of Appeal, dock till olika avdelningar inom 

Court of Appeal.
124

  Tidigare har House of Lords utgjort den högsta dömande makten, 

men nu utgör Supreme Court den Högsta domstolen. Därmed väljs inte domarna av 

parlamentet och de är också avskilda från parlamentet.  Reformarbetet inleddes 2005 

och Högsta domstolen (Supreme Court) påbörjade sitt arbete 2009. Skälet till att den 

Högsta domstolen ändrade utformning är de diskussioner som fördes i England. Det 

fanns en efterfrågan av en fristående Högsta domstol som var skild från parlamentet.
125

 

För att underlätta förståelsen av den engelska instansordningen finns det en bild på 

instansordningens uppbyggnad.
126

  

4.6.2 The Oropesa (1943) 1 All E.R. 211  

Bakgrunden till rättsfallet the Oropesa är att två ångfartyg, Manchester Regiment 

(M.R.) och Oropesa kolliderade med varandra på öppet hav. Befälhavaren för fartyget 

M.R. lät först skicka två båtar med besättningsmän till fartyget Oropesa. Efter en tid 

bestämde han att ytterligare en båt skulle ta sig över till det andra fartyget, när han 

förstått hur allvarligt skadat fartyget var. Vädret var hårt och stormigt och båten 
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kapsejsade, vilket medförde att befälhavaren miste nio av männen som var med i den 

tredje livbåten. De skadelidande, föräldrarna till en av mekanikerna som drunknade, 

yrkade på anhörigersättning av den ansvarige på fartyget Oropesa. I lägre instans 

anfördes att befälhavaren handlat på ett skäligt sätt och att mekanikerns död inte var ett 

fall för principen novus actus interveniens. Mekanikerns död var att anses som en 

omedelbar konsekvens av kollisionen mellan fartygen. Langton J. anförde att de 

skadelidandes son hade mist sitt liv och det utgjort en omedelbar konsekvens av 

kollisionen mellan fartygen och att principen novus actus interveniens inte kunde 

tillämpas i det fallet. Skadevållaren överklagade och menade att kollisionen till viss del 

orsakats av Oropesas oaktsamhet, men att det inte var en omedelbar konsekvens till 

mekanikerns död. Det var istället befälhavarens beslut om att besättningen skulle gå 

ombord på livräddningsbåten, trots att det inte var nödvändigt, som medförde 

mekanikerns död och denna händelse medförde att orsakskedjan bröts. De skadelidande 

anförde att det var befälhavaren som hade skyldighet att fatta sådana beslut som skulle 

minska den uppkomna skadan. För att en orsakskedja ska kunna brytas, måste den 

efterföljande handlingen vara oförutsebar. Fartyget Oropesa hade en plikt mot M.R. och 

dess besättning att iaktta försiktighet med navigeringen, vilket inte hade gjorts. Därmed 

försattes hela besättningen ombord på M.R. i fara. Befälhavarens beslut att besättningen 

skulle ta sig till det andra fartyget utgjorde ett försök att minimera skadan.      

 

Lord Wright anförde att Oropesa ansågs ha brutit sin plikt genom att inte iaktta 

försiktighet vid sitt navigerande och hade därmed gjort sig skyldig till oaktsamhet. Det 

anfördes också att principen novus actus och brytande av orsakskedjan har åberopats i 

tidigare fall, men att domaren hade svårigheter att formulera en precis och klar regel om 

hur principen skulle tillämpas. All fakta som fanns att tillgå fick istället vägas in i 

bedömningen. Befälhavaren gjorde sin plikt när han förmodade att de kunde få hjälp om 

besättningen tog sig till Oropesa och hans handlande var därmed inte oförutsebart. 

Mekanikern, de skadelidandes son, kunde heller inte ha handlat annorlunda eftersom 

han då hade gått emot en order. Både befälhavarens och besättningens handlingar hade 

därmed varit skäliga. Kausalitet förelåg mellan Oropesas vårdslösa handlande och 

kollisionen. Lord Wright anförde vidare:  

”To break the chain of causation it must be shown that there is something which I will call 

ultroneous, something unwarrantable, a new cause which disturbs the sequence of events, 

something which can be described as either unreasonable or extraneous or extrinsic.”    
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Lord Wright anförde att svårigheten med att tillämpa principen i det här fallet berodde 

på de fakta som förelåg. Han höll med Langton J. och var inte heller av den åsikten att 

den avlidne dött på grund av att denne lämnade fartyget i en livräddningsbåt som sedan 

kapsejsade. Det var inte troligt att båten skulle kapsejsa. Det var en risk att hoppa i 

livbåten, men generellt sätt brukar inte livbåtar kapsejsa under de omständigheter som 

förelåg. Överklagan ogillades och befälhavarens order ansågs inte ha brutit kausaliteten.   

4.6.3 McKew v Holland & Hannen & Cubitts LTD. (1970) S.L.T 68 

I målet mellan parterna McKew och Holland & Hannen & Cubitts LTD gällde fallet en 

arbetstagare, den skadelidande, som skadade sitt ben i arbetet. Det var arbetsgivaren 

som ansvarade för skadan och fick ersätta den skadelidande. Arbetstagaren skadade sig 

återigen, genom att han ramlade ner för en trappa. Den skadelidandes ben var redan 

svagt sedan den tidigare olyckan och det fanns inget trappräcke att hålla i sig i, men han 

valde ändå att ta sig nerför en trappa utan hjälp samtidigt som han höll sin dotter i 

handen. Den skadelidande anförde att den andra skadan kunde hänföras till den tidigare 

skadan som han åsamkats i arbetet och därmed ansvarade arbetsgivaren för den andra 

skadan.  

 

Lord Reid anförde att den andra skadan förvisso inträffade genom att den skadelidandes 

ben redan var instabilt till följd av den första skadan. Den skadelidande hade dock varit 

försumlig i sitt eget handlande och skulle inte självmant ha tagit sig ned för trappan 

samtidigt som han höll sin dotter i handen. Den skadelidande kan inte hålla 

skadevållaren ansvarig för hans egna handlingar och dennes försumliga handling var att 

anses som ett applicerbart fall för principen novus actus interveniens. Orsakskedjan 

bröts genom den skadelidandes handlande och förutsebarheten av skadan var inte möjlig 

att ta i beaktande i det här fallet. Överklagan ogillades på grund av att den skadelidande 

själv borde ha insett han faran och risken att han skulle kunna ramla i trappen var stor 

på grund av att hans ben redan var ostadigt. Lord Guest anförde att den skadelidandes 

handlande varit orimligt, eftersom han hållit sin dotter i handen när han skulle försöka ta 

sig ner för trappen. Den skadelidande borde ha hållit sig fast i något eftersom han torde 

ha varit införstådd med att han kunde ramla på grund av det ostadiga benet. 

Orsakskedjan mellan den första och den andra skadan har brutits på grund av den 

skadelidandes handlande. Överklagan ogillades och därmed ansvarade inte 

arbetsgivaren för den andra skadan.   
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4.6.4 Home Office v Dorset Yacht Co. Ltd (1970) All E 2. R 294 

Bakgrunden till fallet Home Office v Dorset Yacht är följande; sju pojkar som satt i 

ungdomsfängelse arbetade på en ö och rymde en natt från sina övervakare. Under 

rymningsförsöket förstörde de en yacht och yachtens ägare yrkade på ersättning för 

skada från staten. De skadelidande anförde att övervakarna brustit i sin 

övervakningsplikt och låtit barnen rymma, trots att det förelåg en risk för 

rymningsförsök. Staten anförde att den inte kunde ställas till svars på grund av att den 

inte hade en plikt mot yachtens ägare och att den heller inte ansvarade på grund av 

någon annans fel, pojkarna var gamla nog och ansvarade för sina egna handlingar. Om 

staten skulle ansvara för händelser som begås av interner under rymningsförsök skulle 

det ha en stor inverkan på dess ansvar vad gäller förutsebarheten vid exempelvis 

villkorliga frigivningar. Skadevållarna ställde sig frågan om principen novus actus 

interveniens bröt orsakskedjan och hänvisade till doktrin som ger uttryck för att den nya 

handlingen var sannolik att inträffa. Frågan i målet var dock om olyckan var den 

naturliga och sannolika resultatet av att inte följa plikten (duty).  

 

Lord Reid anförde att övervakarna hade en plikt att ha uppsyn över pojkarna. Om de 

hade följt instruktionerna som givits till dem, hade de kunnat stoppa pojkarna i deras 

rymningsförsök. Övervakarna har därmed varit vårdslösa i och med att pojkarna rymt 

och orsakat skada på egendom. Frågan här handlade om skadans avlägsenhet 

(remoteness of damage). Principen novus actus interveniens innebär att orsakskedjan 

bryts på grund av att en mellankommande handling förhindrar att skada anses uppstått 

på grund av den första vårdslösa handlingen. Det finns många fall där mellankommande 

handling begåtts medvetet av tredje man, men då domstolen ändå låtit den ursprunglige 

skadevållaren bära ansvaret för den skadelidandes skada. Lord Reid nämnde några 

tidigare rättsfall och anförde följande:  

” These cases show that, where the human action forms one of the links between the original 

wrongdoing of the defendant and the loss suffered by the plaintiff, that action must at least have 

been something very likely to happen if it is not to be regarded as novus actus interveniens 

breaking the chain of causation. I do not think that a mere foreseeable possibility is or should be 

sufficient, for then the intervening human action can more properly be regarded as a new cause 

than as a consequence of the original wrongdoing. But if the intervening action was likely to 

happen I do not think that it can matter whether that action was innocent or tortious or criminal. 

Unfortunately tortious or criminal action of third party is often the ”very kind of thing” which is 

likely to happen as a result of the wrongful or careless act of the defendant. And in the present 

case, on the facts which we must assume at this stage, I think that the taking of a boat by the 

escaping trainees and their unskillful navigation leading to damage to another vessel were the 

very kind of thing that these Borstal officers ought to have seen to be likely.”  
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Vidare anförde Lord Reid att principen novus actus interveniens inte var tillämplig på 

det här fallet och att det var på grund av övervakarnas oaktsamhet som skadan uppstått. 

Lord Morris av Borth-y-Gest förde en diskussion om vem som ansvarade på grund av 

plikt (duty) och framhöll att det var förutsebart att förevarande händelser i målet skulle 

ha kunnat inträffa. I och med att det inte var allt för avlägset att kunna sätta sig in i vad 

som skulle kunna komma att inträffa, uppstod därmed en plikt för staten. Lord Pearson 

anförde att principen novus actus interveniens inte var tillämpbar i målet. Grunden till 

det var att det förelåg en speciell situation genom att pojkarna stod under övervakarnas 

kontroll och kontroll medför ansvar. När pojkarna hade skadat yachten var det att anses 

som en direkt följd av att övervakarna brustit i sin plikt att övervaka.  Överklagan 

ogillades av alla tre domare och staten dömdes att ersätta yachtens ägare.  

4.6.5 Lamb v Camden LBC (1981) 2 All ER 408 Court of appeal 

I målet Lamb v Camden är bakgrunden den att Mrs. Lamb ägde ett hus, som hon lät 

hyra ut. Kommunen lät utföra arbete på en avloppsledning. Under arbetet grävdes det 

för djupt och en stor vattenläcka inträffade. Huset skadades svårt och det uppkom bland 

annat sättningar och väggar sprack, det var inte längre säkert att bo i huset. Mrs. Lamb 

hyresgäst fick flytta ut och huset lämnades obebott och utan möbler, därpå togs huset 

över av husockupanter. Mrs Lamb lyckades att få bort dem med hjälp av sin juridiska 

rådgivare, men ockupanterna återkom ännu en gång. Mrs. Lamb yrkade på ersättning av 

kommunen för dels de besvär och skador på huset som orsakades av vattenläckan, dels 

för de skador som husockupanterna orsakat.  

 

Lord Denning anförde att ”- duty, remoteness and causation – are all devices by which 

the courts can limit the range of liability for negligence or nuisance”. I det här fallet var 

det inte kommunen som skulle ansvara eftersom att det var upp till ägaren att ta itu med 

sina egna intressen och få bort husockupanterna. Lord Justice Oliver anförde att 

orsakssambandet kan brytas och det mest vanliga exemplet är när en mellankommande 

handling begås av en tredje man, vilken den ursprungliga skadevållaren inte haft någon 

kontroll över. Det är dock inte alltid så att orsakskedjan bryts, exempelvis när den 

ursprungliga skadevållaren har en plikt att förhindra att mellankommande handling ska 

kunna komma att inträffa eller då den mellankommande handlingen är förutsebar. Lord 

Justice Watkins anförde att skadorna som husockupanterna orsakat varit alldeles för 

avlägsna för att den skadevållande skulle ansvara för dem. Överklagan ogillades av alla 

tre domare.    
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4.6.6 Knightley v Johns & Ors (1982) 1 WLR 349 

I målet Knightley v Johns, vars bakgrund är att poliskonstapel Knightley körde sin 

motorcykel i fel riktning i en tunnel, vilket medförde att denne krockade med Mr. 

Cotton. Knightley stämde Mr. Cotton för att ha orsakat konstapeln skada. Knightley 

stämde även sin överordnade för att han fått instruktioner om att åka i en viss riktning, 

men i första hand menade konstapeln att det var Mr. Johns som ansvarade på grund av 

att denne av oaktsamhet vält med sin bil i tunneln och orsakat den initiala skadan. 

Frågan i målet var om Mr. Johns oaktsamhet även medfört att konstapeln skadades och 

om de andra nämnda personernas handlande medverkat till skadans uppkomst eller 

orsakat skadan. 

 

Lord Justice Stephenson anförde att den första prövningen som måste göras, var att 

utreda vilket ansvar konstapeln och dennes överordnade haft. Knightley färdades i fel 

vägriktning på grund av att hans överordnade instruerade honom att åka tillbaka och 

stänga tunneln. Knightley körde nära längs kanten för att minska risken för skada om 

han skulle bli påkörd. Den skadelidande har inte varit oaktsam när han kört i fel 

vägriktning och var därmed inte medvållande till sina skador. Det andra som Lord 

Justice Stephenson utredde, var om det antingen förelåg konkurrerande skadeorsaker till 

följd av Mr. Johns oaktsamhet eller om handlingarna var ett fall för principen novus 

actus. Lord Justice Stephenson drog slutsatsen att den ursprungliga skadevållaren som 

på grund av oaktsamhet åsamkade fara, även ansvarade för annan skada som 

uppkommit om skadan kunde anses vara naturlig och sannolik. Dessutom anförde Lord 

Justice Stephenson att det inte finns någon skillnad mellan vad som är sannolikt och 

naturligt och vad som är förutsebart. Det behöver heller inte skilja mycket mellan dels 

en mellankommande handling som bryter orsakssambandet, dels konkurrerande 

skadeorsaker. Lord Justice Stephenson var av den åsikten att den överordnande varit 

vårdslös (negligent) och att det brutit orsakssambandet av den initiala skadan som Mr. 

Johns varit ansvarig för. Därmed bifölls överklagan och Knightleys överordnande, 

inspektören ansvarade för skadan. 

4.6.7 Roberts v Bettany [2001] EWCA Civ 109; [2001] N.P.C. 45 (CA (Civ Div)) 

I Roberts v Bettany gällde målet mellan två grannar. Bettany, de skadevållande, 

anställde en trädgårdsmästare som under sitt arbete tände några brasor. Några månader 

senare upptäcktes det att det brann under jorden och brandmän tillkallades. Det var 

sedan kommunen som hade till uppgift att tillse att bekämpning av elden företogs och 

http://international.westlaw.com.lt.ltag.bibl.liu.se/find/default.wl?mt=WestlawInternational09&db=6448&rs=WLIN13.10&findtype=Y&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&spa=intlink-000&ordoc=IF60FF741E71211DA915EF37CAC72F838&serialnum=2001124373&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=4998D911&utid=4
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det byggdes en vall för att hejda elden. Kommunen såg sedermera till att fastigheterna 

och jordmaterialet återfördes. De skadelidande anförde att till följd av grävningarna 

uppstod det sprickor på deras hus och att sättningarna i huset inte uppstått som en direkt 

och omedelbar skada orsakad av elden, utan att det istället varit det arbete som 

kommunen företagit som lett till skadan. Den som ansvarade för skadan var grannarna, 

de skadevållande, eller deras anställde. Skadevållarna anförde dock att kommunens 

handlande brutit orsakskedjan och att den handlingen var en novus actus interveniens, 

vilket skulle medföra att det var kommunen som svarade för de sättningsskador som 

uppstått.  

 

Lord Justice Buxton anförde:  

 
”Although the doctrine of novus actus and the defence of novus actus are sometimes talked as 

and presented as simply a question of causation, which at first sight might appear to be an issue 

of fact, it is well recognized that the matter is more complex than that. The issue is one of law, 

whereby the court has to be satisfied that the acts of the third party were sufficient as a matter of 

law to exculpate the defendants from liability for the particular result, proximate or distant 

enough it might have been, of his negligent act.”   
 

Lord Justice Buxton anförde vidare att han var av den uppfattningen att det inte endast 

är medvetna handlingar eller handlingar som är helt orimliga som möjliggör novus 

actus. Det som är nödvändigt är att iaktta försiktighet vid bedömningen om den 

mellankommande handlingen bryter orsakssambandet med hänsyn till den ursprungliga 

oaktsamma handlingen. I förevarande fall krävdes det en mellankommande handling 

från kommunen och Lord Justice Baxton fann att de föreliggande omständigheterna inte 

räckte till för att principen novus actus interveniens skulle tillämpas på det här fallet. 

För att principen novus actus interveniens ska vara förhanden krävs det att den 

ursprungliga oaktsamma handlingen endast haft en mindre betydelse för skadans 

uppkomst och att den mellankommande handlingen är den som direkt orsakat skadan.  I 

det här målet orsakade skadevållarnas handling omedelbart skadan och Lord Justice 

Buxton biföll överklagandet.    
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5. Analys  

5.1 Inledning  
I den analyserande delen av uppsatsen diskuteras de frågor som rör principen novus 

actus interveniens existens i den svenska skadeståndsrätten. Den svenska och engelska 

skadeståndsrätten jämförs och diskussion förs om hur principen tillämpas i engelsk rätt.   

Betydelsen av DCFR för principens eventuella framtida tillämpning analyseras och 

även vilka slutsatser som är möjliga att dra av det tidigare liknande fallet med principen 

casus mixtus cum culpa analyseras.  

5.2 Existensen av principen novus actus interveniens i den svenska 
skadeståndsrätten 

5.2.1. Principen novus actus interveniens aktualisering  

För att kunna avgöra om principen novus actus interveniens överhuvudtaget har en plats 

i den svenska skadeståndsrätten, måste först förståelsen för var och när principens 

tillämpning träder in i kausalitets – och/eller adekvansbedömningen klargöras. Schultz 

menar att principen skulle fungera som en kausalitetsvärderande princip och att den 

skulle stå i konflikt med adekvansbedömningen.
127

 Den förklaringen av principens plats 

i den svenska kausalitetsbedömningen är träffande. Först och främst görs en 

undersökning om den mellankommande handlingen varit förutsebar eller inte. Därefter 

bedöms om kausaliteten för den initiala skadevållaren bryts för att avgöra om tredje 

man på grund av sitt handlande har övertagit ansvaret. Det görs sålunda en omvänd 

bedömning av adekvans- och kausalitetsbedömningen. Något som väcker frågor är vad 

egentligen ett brytande av orsakssambandet innebär. Det har tidigare redogjorts att det i 

första hand krävs en vållande handling från den initiala skadevållaren. Den initiala 

skadevållarens handling har medfört eller möjliggjort att en tredje man handlar så att en 

skada förvärras eller uppkommer. Oftast förutsätts att tredje man handlar oberoende av 

den initiala skadevållarens handling och med uppsåt.
128

 Tredje mans handlande innebär 

att denne övertar ansvaret för skadan som uppkommit, genom att den initiala 

skadevållarens ansvar upphävs.
129

  

 

Det finns åsikter att det aldrig funnits ett ansvar för den initiala skadevållaren, bland 

annat Andersson har uttryckt att culparekvisitet för den initiala skadevållaren inte 

                                                        
127 Se Schultz, avsnitt 3.2.  
128 Se avsnitt 3.2.   
129 Se Schultz, avsnitt 3.2.  
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uppnåtts. Culparekvisitet är förhanden efter den mellankommande handlingen av tredje 

man och det är på den grunden som det istället är tredje man som borde bära ansvaret.
130

  

 

Ingen av de andra svenska skadeståndsrättsliga författarna har nämnt culparekvisitet i 

samband med mellankommande handling utan endast utgått från orsakssambandet. Det 

kan bero på att de har den åsikten att principen novus actus interveniens är en 

kausalitetsvärderande princip. Frågan är vilket sätt som är att föredra för att 

orsakssambandet ska kunna brytas, är det culparekvisitet eller orsaksbedömningen? 

Efter en fördjupning i materialet om principen mellankommande handlande av tredje 

man, förefaller det ändå som om det är kausalitetsbedömningen som spelar in vid 

avgörandet.  Den initiala skadevållaren har på något sätt genom sitt handlande medfört 

en risk för att skada ska inträffa, därmed torde det föreligga oaktsamhet från dennes 

sida. Förvisso är det inte den initiala skadevållaren som haft störst inverkan på skadans 

inträffande, utan det är den mellankommande handlingen av tredje man. Skadevållaren 

får dock stå sitt kast för att denne skapat den initiala risken för att skada ska kunna 

uppkomma.  

5.2.2 Principen novus actus interveniens och den svenska doktrinen 

Det som kan förstås är att principens tillämpning underlättas om den mellankommande 

handlingen är mycket oförutsebar och att den företas helt oberoende av den initiala 

skadevållarens handlande.
131

  Intressant att diskutera vore hur betingelseläran påverkar 

bedömningen av principen novus actus interveniens. Schultz har bland annat nämnt att 

svensk rätt har börjat frångå betingelseläran
132

, men frågan är om bedömningen av den 

mellankommande handlingen underlättas om den kan anses vara nödvändig eller 

tillräcklig för skadans inträffande. Begreppen kausalitet och adekvans finns det många 

synpunkter på, men vissa lärda inom området menar att begreppen fortfarande är 

mycket oklara.
133

 Det bidrar även till en ökad oklarhet i hur principen novus actus 

interveniens ska appliceras. I framställningen har bland annat konkurrerande 

skadeorsaker och övertagande skadeorsaker nämnts. Schultz hävdar att principen novus 

actus interveniens kan falla under begreppet övertagande orsaker och Karlgren nämner 

övertaliga samverkande orsaker, där endast en skadevållare kan få bära ansvaret om 

                                                        
130 Se Andersson, handlingar med faran, avsnitt 3.2.  
131Se Hellner och Radetzki, se Andersson, avsnitt 3.2.  
132 Se Schultz, avsnitt 2.3.  
133 Se problemen med kausalitet, avsnitt 2.3 och problemen med adekvans, avsnitt 2.4.  
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dennes handling medfört att skadan inträffat.
134

 Frågan som skulle kunna ställas är även 

om principen kan falla under begreppet konkurrerande skadeorsaker, det vill säga om 

både A (den initiala skadevållaren) och B (den tredje mannen) får stå för den skada som 

den skadelidande har lidit.
135

 Det skulle kunna vara en möjlighet att den initiala 

skadevållaren och den tredje mannen tillsammans orsakat skadan och att de därmed bör 

ansvara solidariskt. Det finns både argument för och emot det här ställningstagandet. 

Det skulle vara mer fördelaktigt för den skadelidande med en större möjlighet till 

ersättning om de båda skadevållarna svarade solidariskt. Samtidigt uppstår en känsla av 

orättvisa om den initiala skadevållaren får ansvara för en skada som inträffat på grund 

av ett oberoende handlande av tredje man, det initiala skadevållaren kan dock rikta 

regressanspråk mot den tredje mannen och kan på så vis få rätt. Det har inte förts några 

diskussioner i den svenska doktrinen om möjligheten att mellankommande handling av 

tredje man kan falla under konkurrerande skadeorsaker, men det skulle kunna vara en 

potentiell lösning. Den mellankommande handlingen ska företas efter den initiala 

handlingen
136

, men i avsnittet om konkurrerande skadeorsaker framgår det om två 

händelser som leder till en skada, företas oberoende av varandra, kan båda som handlat 

få ansvara. Handlandet av de båda skadevållarna kan ske samtidigt eller kort efter 

varandra.
137

 Ett mellankommande handlande skulle därmed lika gärna kunna falla under 

konkurrerande skadeorsaker såsom övertagande. Den svenska doktrinen visar inte klart i 

vilket fack den mellankommande handlingen har en plats.   

 

Tankegången till principen novus actus interveniens kan uppenbaras i den svenska 

doktrinen. Principen regleras förvisso inte i svensk lag och har inte omnämnts vid sitt 

latinska namn av författarna inom den svenska skadeståndsrätten. Det kan dock inte 

endast på den grunden sägas att principen inte är en del av den svenska rätten. Schultz 

anser att novus actus inte torde kunna vara en del av den svenska skadeståndsrätten på 

grund av den orsakslära som svensk rätt utgår ifrån, samtidigt som han också uttrycker 

att principen haft en klar och uttrycklig plats i den svenska doktrinen men att den inte 

omnämns i nutid.
138

 Hellner och Radetzki har gett uttryck för mellankommande 

handlingar av tredje man och menar att extraordinära händelser möjligen kan leda till 

                                                        
134 Se avsnitt 2.3.2.  
135 Se avsnitt 2.3.1.  
136 Se Dufwa, avsnitt 3.2.  
137 Se Karlgren, avsnitt 2.3.1.  
138 Se Schultz, avsnitt 3.2.  
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inadekvans. Karlgren, Andersson och Dufwa har också fört diskussioner om principen. 

Karlgren och Dufwa nämner att kausaliteten kan brytas av en mellankommande 

handling och Andersson benämner mellankommande handling av tredje man som 

tredjemansingripande i handlingar mot respektive med faran.
139

 Samtliga författare som 

har en stor plats i den svenska skadeståndsrättsliga litteraturen har på något sätt givit 

uttryck och diskuterat principen novus actus interveniens. Det visar ändå på en 

medvetenhet om principens existens. Ingen av författarna har dock helt klarlagt eller 

uttalat att principen novus actus är en del av den svenska skadeståndsrätten. Det kan 

dock tyckas vara besynnerligt att nämna en princip i deras verk om principen inte alls 

skulle kunna vägas in i det svenska rättsliga tänkandet. Anderssons verk, Gränsproblem, 

är tryckt 2013 och är därmed ett ”nyare” verk i den svenska doktrinen. I hans verk 

framkommer tankegången till mellankommande handling av tredje man och således kan 

det påstås att mellankommande handling av tredje man framkommer i nutid.    

 

Att hävda att en mellankommande handling möjligen kan leda till inadekvans, som 

Hellner och Radetzki gör, är det detsamma som att hävda att ansvaret för skadan 

upphäves för den initiala skadevållaren och övertas av tredje man?  Begreppet 

inadekvans innebär att händelser som är oförutsebara och extraordinära inte leder till 

ansvar för en inträffad skada. Hellner och Radetzki menar att en händelse företagen av 

tredje man kan leda till inadekvans för den initiala skadevållaren, men de har inte gett 

uttryck för att ansvaret övertas av tredje man. Det som är besynnerligt är att författarna 

menar att det kan vara likgiltigt att förelägga ansvar å tredje man, eftersom en 

mellankommande handling av tredje man inte alltid medför inadekvans.
140

 Det framgår 

endast mycket kortfattat av Hellner och Radetzki att det finns en möjlighet till 

inadekvata följder för den initiala skadevållarens handlingar om tredje man genom sin 

mellankommande handling orsakar skadan, men att det krävs mycket för att inadekvans 

ska föreligga. Det förefaller därmed att vissa svenska författare inom skadeståndsrätten 

har en tämligen försiktig och kritisk inställning till att ansvaret ska övertas på grund av 

mellankommande handlande av tredje man. Schultz menar att det råder tvivel om att 

principen novus actus interveniens har en plats i den svenska skadeståndsrätten. Det 

verkar som att Schultz menar att det finns en skillnad mellan att kausaliteten bryts 

genom principen novus actus interveniens och inadekvata följder. Han säger att 

                                                        
139 Se avsnitt 3.2.  
140 Se Hellner och Radetzki, avsnitt 3.2.  
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principen novus actus interveniens inte accepteras i den svenska skadeståndsläran, men 

att mellankommande handlingar kan leda till inadekvata följder.
141

 Av det här uttalandet 

erhålls känslan av att principen och inadekvata följder inte har samma innebörd. De två 

olika möjligheterna leder dock till samma slutsats, vilken är att den initiala 

skadevållaren inte längre bör bära ansvaret för en skada.  

 

Kleineman har uttryckt att principers betydelse ofta ifrågasätts.
142

 Principen novus actus 

kan därmed ha en plats i den svenska skadeståndsrätten, trots att den inte finns reglerad. 

Tankegångar till principen går att finna i åtminstone en rättskälla, doktrinen. Det är inte 

första gången allmänna rättsgrundsatser i form av principer ifrågasätts i det svenska 

rättssystemet. I det svenska rättsystemet står lagar högst i rang, andra rättskällor är 

praxis, sedvänja, doktrinen och allmänna rättsgrundsatser. Den svenska 

rättstillämpningen är mer säker om material finns att hämta i en fastställd lag, men 

ifrågasättande görs av de andra rättskällorna och bland annat av principer. Om principen 

novus actus interveniens skulle ha en plats i den svenska skadeståndsrätten, menar 

Dufwa att den är alldeles för allmänt utformad och tillämpningen beror från fall till 

fall.
143

 Därigenom kan det vara svårt för den svenska rättstillämpningen att bedöma 

principens funktion och författare får vända sig till utländsk rätt. Därmed uppkommer 

en osäkerhet kring principens existens och det är inte heller besynnerligt varför 

principen ifrågasätts. I den utländska rätten råder det också oklarheter i en bestämd 

formel för principens tillämpning, vilket ytterligare försvårar bedömningen
144

.  

 

Andersson nämner problemet med den så kallade psykiska kausaliteten, det vill säga hur 

mycket tredje man anses ha påverkats att företa sin mellankommande handling av den 

initiala skadevållaren.
145

 Det torde vara svårt att avgöra hur oberoende den 

mellankommande handlingen av tredje man har varit, men är ändock väsentligt 

eftersom det medför att principen novus actus interveniens möjligen kan tillämpas. 

Andersson nämner även vad som gäller vid räddningsförsök och nöd, och menar att det 

inte medför att orsakssambandet bryts av tredje mans mellankommande handling. Det 

är måhända inte så konstigt att tredje mans handlande vid nödsituationer inte bryter 

                                                        
141 Se citatet av Schultz, avsnitt 3.2.  
142 Se Kleineman, avsnitt 3.3.1.  
143 Se Dufwa, avsnitt 3.2.  
144 Se avsnitt 5.4.1.  
145 Se Andersson, avsnitt 3.2.  
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orsakssambandet eftersom personer inte alltid lyckas se vilka konsekvenser försöken av 

räddningsåtgärderna kan leda till. Oftast försöker personer göra sitt bästa i sådana 

situationer och bör inte straffas för det. Det skulle kunna medföra en negativ aspekt, 

såsom att personer inte gör allt som står i sin makt för att bistå någon i nöd om de sedan 

kan straffas för det.  

 

Principen novus actus interveniens tillämpas i de fallen då skadevållarens ansvar inte 

ska vara alltför långtgående. I Sverige får adekvansbedömningen styra det.
146

 Kan det 

vara så att vi i Sverige nöjer oss med adekvansbedömningen och tycker den är 

tillräcklig? Det skulle därmed kunna sägas att den svenska rättstillämpningen anser att 

det är tillräckligt att hävda att händelsen varit för oförutsebar, men undvika att föra ett 

resonemang kring att det är på grund av mellankommande handling av tredje man.     

5.3 Principen i svensk rättspraxis  
Principen novus actus interveniens har inte haft någon framgång i rättspraxis. Domstol 

synes ha ett mycket restriktivt förhållningssätt mot att tillämpa principen och har aldrig 

uttryckligen bifallit en talan på grund av mellankommande handling av tredje man. Vad 

beror det restriktiva förhållningssättet på? En möjlighet till att tredje man inte övertagit 

ansvaret för en skada trots sin mellankommande handling skulle kunna vara för att 

domstolen inte funnit någon händelse tillräckligt extraordinär. Därmed uppkommer 

frågan om kravet på att den mellankommande handlingen av tredje man är för 

långtgående. Domstolens bedömning kan också försvåras av att begrepp såsom 

kausalitet och adekvans redan är oklara.
147

 Det är oftast den initiala skadevållaren som 

grundar sin talan på principen novus actus, vilket i stämningsförfaranden är svaranden. 

Det gjordes bland annat i Gävlehamn-fallet och fiskodlarfallet. Det är egentligen inte så 

besynnerligt att det är just den initiala skadevållaren som väljer att grunda sin talan på 

principen novus actus interveniens. Det ger en möjlighet för denne att slippa undan sitt 

ansvar och ett försök att ”överlåta” ansvaret på den person som faktiskt är den som är 

att anses som mer skyldig till skadans inträffande. Ytterligare en möjlighet till att 

domstolarna avstår från att öppet tillämpa principen novus actus interveniens är den 

tanke att man inte gärna vill låta den initiala skadevållaren gå fri, denne har ändå varit 

delaktig i att skadan inträffat. 

 

                                                        
146 Se avsnitt 2.4.  
147 Se problemen med kausaliteten, avsnitt 2.3 och problemen med adekvans, avsnitt 2.4. 
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5.3.1 NJA 1931 s. 7 (Gävlehamn-fallet) 

I NJA 1931 s. 7 (Gävlehamn-fallet) var det skadevållaren, bolaget, som åberopade att 

det inte ansvarade på grund av ”ett uppsåtligt ingripande av tredje man”. Domstolarna 

anförde att bolaget hade ansvaret för att bensinen antändes eftersom det inte uppvisade 

den noggrannhet eller omsorg som krävs vid hantering av bensin.
148

 Domstolarna 

kommenterade inte överhuvudtaget skadevållarens åberopade grund om ingripandet av 

den tredje mannen, utan det föreföll som om det centrala i rättsfallet var att bolaget hade 

en sorts plikt. Det som är förbryllande är att varken hovrätten eller Högsta domstolen 

valde att anföra ytterligare, utan fastställde endast tingsrättens domskäl. Det hade varit 

intressant och bidragit till en ökad förståelse av existensen av mellankommande 

handling företagen av tredje man om hovrätten och Högsta domstolen tagit ställning. 

Det som därmed kan konstateras är att skadevållaren får stå för den fara hantering av 

bensin kan föra med sig. Frågan som kan ställas är om bolaget hade fått bibehålla sitt 

ansvar om det inte handlat om hantering av bensin. Andersson har kommenterat 

rättsfallet och han är av den meningen att om det inte hade handlat om fara för brand 

hade inte bolaget svarat för skadan.
149

 Det är besynnerligt att bolaget fick ansvara för en 

sådan uppsåtlig handling företagen av tredje man. Tredje man måste ha förstått vad som 

skulle ske när han kastade en tändsticka på bensinen som låg på vattenytan och 

handlingen har varit minst vårdslös. Det borde förvisso vara förutsebart att bensinen 

skulle kunna antändas på något sätt, det skulle inte vara helt orimligt att bensinen 

exempelvis kunde antändas när en båtmotor startades. I förevarande fall kastades ändå 

tändstickan medvetet på bensinen. Det som var övervägande i domstolarnas bedömning 

var bolagets plikt att iaktta noggrannhet och omsorg, den plikten vägde starkare än 

grunden att tredje man handlat uppsåtligen.  

5.3.2 NJA 1947 s. 626 

I NJA 1947 s. 626 har inte mellankommande handling omnämnts av någon av parterna 

och inte heller av domstolarna. Det är dock möjligt att mellan raderna utläsa 

tankegången till mellankommande handling. Det var skogsarbetarna, skadevållarna, 

som anförde att det inte förelåg något kausalsamband mellan deras försök till 

misshandel och flickans skada.
150

 Av skadevållarnas anförande kan slutsatsen dras att 

de menade att det var tulltjänstemannen som avlossat varningsskotten och därigenom 

                                                        
148 Se avsnitt 3.4.2.  
149 Se Andersson, avsnitt 3.4.2.  
150 Se avsnitt 3.4.3  
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skulle ansvara för skadan. Varningsskotten som avlossades utgjorde emellertid 

nödvändiga försvarsåtgärder, vilket bland annat den Högsta domstolen anförde. Den 

mellankommande handlingen torde vara att tjänstemannen avlossade varningsskott. Det 

här kan sättas i relation till vad Andersson uttrycker om psykisk kausalitet och vad som 

gäller vid nödvärn eller räddningsåtgärder. Det sistnämnda innebär ett 

tredjemansingripande mot faran.
151

 Det är skadevållarna som i hög grad påverkat 

tulltjänstemannen, den tredje mannen, att avlossa varningsskotten. Därmed får de 

initiala skadevållarna fortfarande anses ansvara för flickans skada. Försöket till 

misshandeln medförde ett inbjudande till tredje man att handla på ett visst sätt, i det här 

fallet att skydda sig genom att avlossa varningsskott. Ett motargument är att 

tjänstemannen borde ha iakttagit försiktighet när denne riktade pistolen och avfyrade 

varningsskotten. Troligen skulle det dock vara nästintill omöjligt för tjänstemannen att 

rikta vapnet på något annat sätt på grund av den trängande situationen denne befann sig 

i. Andersson menar att tredjemansingripandet kan förvärra eller leda till att den 

skadelidande tillfogas ytterligare skada.
152

 I det här fallet torde tredje mans handlande 

uppfylla ett förvärrande eller tillfogande av ytterligare skada. Det finns dock en 

väsentlig invändning och det är att det är tredje man som försökt att skydda sig själv och 

inte den skadelidande. Säkerligen torde sammas slutsats kunna dras till tredje mans 

försök att företa en räddningsåtgärd för sig själv, vilket innebär att det fortfarande är 

skadevållarna som får bära ansvaret eftersom risken vid avlossande av varningsskotten 

omfattas av skadevållarnas farosfär.
153

  Det kan dessutom vara möjligt att det kan röra 

sig om konkurrerande skadeorsaker, eftersom skogshuggarna fick ansvara solidariskt. 

Det är dock inget som klart uttalats.  

 

5.3.3 NJA 1981 s. 622 (Fiskodlarfallet) 

Resonemanget till mellankommande handling återkom i NJA 1981 s. 622, 

fiskodlarfallet.
154

 Det var skadevållaren, kommunen, som anförde att giftutsläppet 

berodde på ett företag som utan tillstånd kopplat sina ledningar till kommunens 

avloppsanläggning. Den Högsta domstolen anförde att en sådan händelse inte kan anses 

utgöra en säregen och oförutsebar händelse som kan leda till att kommunens ansvar 

upphävs. Här torde det ändå vara förståeligt att domstolen dömde såsom den gjorde. 

                                                        
151 Se psykisk kausalitet, avsnitt 3.2. och 5.2.2.   
152 Se Andersson, handlingar mot faran, avsnitt 3.2.  
153 Se avsnitt 3.2.  
154 Se avsnitt 3.4.4.  
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Kommunen hade faktiskt inte uppfyllt sin plikt att utöva den erforderliga kontrollen 

över avloppssystemet och på grund av det hade kommunen ingen vetskap om att andra 

företag tjuvkopplat sitt system till dagvattenledningen. Här får kommunen ta ansvaret 

för att den inte skött sina uppgifter och undersökt vad felet kan ha varit. Det får anses 

vara en naturlig följd när kommunen inte följt sin plikt att ha uppsyn över 

dagvattenledningen. När någon får anses ha ansvaret för att något ska skötas på ett visst 

sätt eller undersökas på ett visst sätt, är det inte mer än rätt att vederbörande får bära 

ansvaret för skador som orsakats till följd av att denne misskött sig. Den slutsats som 

kan dras av det här rättsfallet är att kommunen fortfarande fick ansvara trots att det 

andra företaget som tjuvkopplat sina ledningar förfarit med uppsåt eller i alla fall med 

vårdslöshet. Det som kan anses väga tyngre är att kommunen har en plikt att 

kontrollera, varpå tredje mans vårdslösa eller uppsåtliga handlande inte väger över.  

5.3.4 Hovrätten för övre Norrland, målnummer T 367-07 

I fallet med branden hos Luleå hockey anfördes att entreprenören varit oaktsam i och 

med att den lämnat utrustning väl synlig på isen där yttervägg saknades. Det var den 

skadelidande som anförde att det förelåg ett direkt orsakssamband och att det var 

entreprenören som ansvarade för skadan oberoende av att det var en tredje man som 

startat branden. Både tingsrätten och hovrätten anförde att det var en beräknelig följd att 

en obehörig tredje man kunde orsaka skada när utrustningen låg så väl synlig som den 

gjorde. Hovrätten anförde att det varit en nödvändig betingelse att utrustningen varit så 

lättillgänglig för att skadan skulle inträffa och att det mellankommande handlandet inte 

medförde att adekvansen brast.
155

 Här var principen inte tillämpbar eftersom 

domstolarna bedömde det som så att skadevållaren ansvarade på grund av oaktsamhet 

och att det var en beräknelig följd av den oaktsamma handlingen som medförde att den 

mellankommande handlingen av tredje man kunnat företas. Den tredje mannens 

handling var inte extraordinär eller oväntad. Det här rättsfallet visar att låta lämna 

utrustning som kan medföra brandrisk, inte leder till att mellankommande tredje mans 

handling lyckas bryta kausaliteten. Det får anses vara oaktsamt och återigen visar det 

här prov på att stränga krav ställs när det handlar om någon typ av farligt material eller 

verksamhet där skadevållaren inte skött sin plikt att förvara eller motverka tredje mans 

handlande.  

                                                        
155 Se avsnitt 3.4.5.   
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I det här fallet kan det även ha varit så att någon måste ställa till svars för de omfattande 

skadorna som branden innebar. Det finns en möjlighet att det förelåg svårigheter i att få 

tag i den tredje mannen som faktiskt varit den som nyttjat brandutrustningen, vilket 

sedan ledde till att branden utbröt. Därmed får skadevållaren stå för den skada som 

tredje man orsakat. Om det här rättsfallet jämförs med Gävlehamn-fallet, framgår det av 

båda rättsfallen att den initiala skadevållaren har ett långtgående ansvar om det 

föreligger en brandrisk.
156

    

5.3.5 NJA 2007 s. 891 (Häktningsfallet) 

Av häktningsfallet anförde hovrätten att trots mellankommande handling kan ändock ett 

erforderligt orsakssamband existera, hovrätten gjorde en samlad bedömning och anförde 

att staten inte ansvarade för att den häktade tagit sitt liv. Högsta domstolen anförde att 

staten medgivit försummelsen och att det förelåg ett orsakssamband men att det 

saknades skäl till varför staten skulle ansvara för den häktades självmord.
157

 Staten 

ansågs ha varit försumlig men det fanns inte skäl till att den borde ha insett att den 

häktade varit självmordsbenägen. Staten skulle även i det här fallet anse ha en sorts plikt 

att övervaka den häktade. Men vad var det då som medförde att staten inte längre 

ansvarade? Det framgår att det saknas skäl till varför statens försummelse skulle 

medföra ansvar. När den Högsta domstolen endast anförde att det saknades skäl till att 

försummelsen skulle medföra skadeståndsskyldighet, men att staten medgivit att den 

varit försumlig och ett erforderligt orsakssamband förelåg. Det kan tyckas vara något 

motsägelsefullt. Genom att den Högsta domstolen endast anförde att det saknades skäl 

till ansvar leder inte det till en ökad förståelse för vad som gäller vid ansvar. Vad hade 

skett om domstolarna hade hänvisat till principen novus actus interveniens i det här 

rättsfallet? Genom att anföra att självmord skulle bryta kausaliteten för att en sådan 

händelse är att anses som en oförutsebar och extraordinär händelse som inte den initiala 

skadevållaren ska behöva bära ansvaret för. Det skulle vara tydligare än att Högsta 

domstolen anför att det saknas skäl för skadevållarens ansvar.     

5.3.6 Svea hovrätts mål 86512-08 

I Svea hovrätts mål med målnummer 8512-08 anförde tingsrätten att den skadelidandes 

skadesituation förvärrats i och med att mobiltelefonen blev stulen av tredje man. 

Adekvansen ansågs dock inte vara bruten eftersom det ansågs ligga i farans riktning att 

den skadelidande kunde bli bestulen på sina ägodelar när denne befann sig i den utsatta 
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situationen.
158

 Tingsrätten dömde därmed att den initiala skadevållaren även fick bära 

ansvaret för att mobiltelefonen blev stulen av en tredje man. Tredje mans handlande 

bröt inte kausaliteten och det är inte förvånande om det skulle vara på så vis att det inte 

fanns några bevis kring vem den potentiella tredje mannen skulle kunna vara. Hovrätten 

anförde att det saknades tillräcklig bevisning för mobiltelefonens försvinnande och 

ingen ersättning för mobiltelefon utdömdes. Det kan tänkas att hovrätten dömde såsom 

den gjorde på den grund att om det kan ligga i farans riktning att en person kan bli 

bestulen på sina ägodelar när denne befinner sig i en utsatt situation. Med hovrättens 

dom fick den skadelidande inte någon ersättning för sina ägodelar, eftersom den initiala 

skadevållaren inte var ansvarig och det fanns ingen kunskap om vem den tredje mannen 

var.    

5.3.7 Mellankommande handling av tredje man i praxis 

Efter analysen av svensk praxis kan det konstateras att det inte klart och tydligt 

framkommer att mellankommande handling av tredje man medfört att kausaliteten 

brutits. Principen har inte omnämnts vid sitt latinska namn i praxis, men 

mellankommande handling har kommit i uttryck. Om den skadevållande har haft 

skyldighet att iaktta en plikt förefaller det vara svårare att mellankommande handling av 

tredje man skulle vinna bifall i domstolarna. Dufwa har uttryckt att det inte är möjligt 

att hitta ledning i praxis vad som gäller för principen novus actus interveniens. Han 

påstår också att det finns en tendens i den svenska skadeståndsrätten att ålägga den 

initiala skadevållaren ett strängt ansvar.
159

 Svensk praxis tyder på att den svenska 

rättstillämpningen ålägger den initiala skadevållaren ett långtgående ansvar eftersom 

denne bär risken för att en skada kan skapas eller utvecklas. Möjligen har 

mellankommande handling vunnit bifall i häktningsfallet och rättsfallet med 

skogshuggarna, men det framgår inte klart av domskälen. Det kan dock konstateras att 

om domstolarna skulle hänvisa till principen novus actus interveniens, än att endast 

anföra att det saknas skäl eller efter en samlad bedömning, skulle förståelsen öka.  

5.4 Tillämpningen av principen novus actus interveniens i engelsk rätt  

5.4.1 Principen i den engelska doktrinen  

Författarna inom den engelska doktrinen synes vara överens om ett antal punkter vad 

gäller principen novus actus interveniens. Inom den engelska rätten förefaller det att 
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kausaliteten kan brytas av naturkatastrofer, mellankommande handling av tredje man 

och den skadelidandes egen påverkan. Författarna ger också uttryck för att handlingen 

ska ha varit oförutsebar och helst företas oberoende av den initiala handlingen för att 

kausaliteten ska kunna brytas.
160

 Även om författarna är ense om vad som gäller för 

principen i vissa fall, framgår det ändå att det inte finns en klar formel på hur principen 

ska tillämpas. Det framkommer hos bland andra av Hodgson.
161

 I den engelska 

doktrinen förs en mer öppen diskussion om principen novus actus interveniens och dess 

latinska namn används även. Principens existens i den engelska skadeståndsrätten råder 

det därmed inga oklarheter om. Det som är besynnerligt är att den engelska doktrinen 

och praxis borde ha ett klarare svar på vad principen novus actus faktiskt innebär. Här 

stöter vi dock på uppfattningen att det beror på omständigheterna från varje enskilt fall 

vid bedömningen av principen novus actus interveniens tillämplighet. Det kan förstås 

att det är upp till domstolarna att bedöma hur principen novus actus ska tillämpas, den 

slutsatsen kan dras med beaktande av bland annat Rogers uttalande. Han menar att the 

Law must decide, vilket med andra ord innebär att tolkningen av hur principen novus 

actus interveniens ska tillämpas är något som lämnas åt domstolarna att avgöra.
162

  Det 

är därmed inte besynnerligt att avgörandet av principens tillämpning sker i varje enskilt 

fall och att det är omständigheterna som har en betydande roll för avgörandet.  

 

Hart och Honoré har varit inflytelserika på området om kausalitetsfrågor i den engelska 

rätten. Det anser i alla fall Dufwa.
163

 Något som behövs ha i åtanke är att deras skriftliga 

verk är tryckt år 1959 och kan anses vara något ålderdomligt. Samtidigt visar inte den 

senare litteraturen att något världsomvälvande har hänt på det engelska 

skadeståndsområdet avseende principen novus actus interveniens tillämpning. Hart och 

Honoré uttrycker att det inte räcker med att tredje man har varit oaktsam för att 

kausaliteten ska brytas, utan det krävs att han varit grovt vårdslös eller handlat med 

uppsåt. Den mellankommande handlingen ska också vara extremt osannolik eller 

oförutsebar (extremly unlikely) och inte vara för avlägsen för att kausaliteten möjligen 

ska kunna brytas. Hart och Honoré menar också att principen novus actus är av vikt på 

grund av att den träder in i situationer där den initiala skadevållaren inte bör bära 
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162 Se Rogers, avsnitt 4.3.  
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ansvaret för två tillfälligheter.
164

  Det som kan förstås är att principens syfte är att inte 

låta skadevållaren bära ansvar för inträffade skador som är att anses som alldeles för 

avlägsna. Endast den grund att den initiala skadevållaren möjliggjort risk för skada 

torde inte föra med sig ett ansvar eftersom det i vissa situationer skulle kunna leda till 

ett alltför långtgående ansvar. Även om det syfte som uppställs avseende principen 

novus actus interveniens ska handlingen vara extremt oförutsebar för att 

orsakssambandet möjligen ska kunna brytas. Kravet på oförutsebarhet skulle säkerligen 

väga tyngre än principens syfte. Det som också kan konstateras är att barns handlingar 

inte kan medföra ett brytande av kausaliteten.
165

 Det är inte chockerande att barns 

handlingar, om det skulle handla som tredje man, inte möjliggör ett brytande av 

kausaliteten. Det har uttryckts att mellankommande handlingen ska begås av en person 

som är helt införstådd med konsekvenserna av sina handlingar, vilket inte kan sägas att 

ett barn uppfyller.  

5.4.2 Hodgsons lista 

Hodgson ställer en intressant fråga angående svårigheten för domare och lärda inom 

skadeståndsrätten att förstå sig på mellankommande handlingar. Han menar att ett 

universellt test för fall där principen novus actus kan vara applicerbar inte existerar.  Det 

här uttalandet är återkommande, även Hart och Honoré och Rogers har gett uttryck för 

en liknande tankegång. Det verkar som om det är en mycket komplicerad uppgift att 

skapa ett generellt test för hur principen novus actus ska appliceras. Hodgson menar att 

det finns flera olika test som prövningen av novus actus kan ske till.
166

  Hodgson anser 

dock att testet risk skada (scope of risk) är det test som är att föredra. Det testet innebär 

att den initiala skadevållaren får bära ansvaret om denne har haft en plikt att motverka 

en skadas inträffande.
167

 Skälet till varför det är det testet som är att föredra, framgår 

inte helt och hållet. Hodgson har dock gett uttryck för att testet är det test som är bäst 

lämpat för nutida regler såsom placeringen av ansvaret, prevention och försäkring.  

Vissa test liknar och går in i varandra, vilket också har medfört att flera test tillämpats i 

många rättsfall.
168

 Det kan skapa en förvirring bland de engelska instanserna. Frågan 

som kan ställas är vad testen fyller för funktion.  Den engelska domstolen eftersöker det 

                                                        
164 Se Hart and Honoré, avsnitt 4.3.  
165 Se Hart and Honoré, samt Rogers, avsnitt 4.3.  
166 Se avsnitt 4.4.  
167 Se avsnitt 4.4.6.  
168 Se exempelvis i Lamb v Camden där både förutsebarhetstestet och testet risk för skada 
applicerades, se avsnitt 4.4.2 och 4.4.6. Se även McKew v Holland & Hannen Cubitts (Scotland) Ltd i 
avsnitten 4.4.2 och 4.4.3.  



 

 59 

test som passar deras utgångspunkt bäst i det specifika fallet. Passar inte ett test deras 

utgångspunkt kan domarna därmed väga in ett annat test i sin bedömning och ändå få 

det utfall de önskar. Nu ska det här dock inte analyseras om den engelska domstolens 

tillvägagångssätt, utan syftet med det sagda är att visa på hur oklar principens ställning 

även är i ett rättssystem som mer öppet anammar principen novus actus interveniens.    

 

Hodgsons lista över vad som kan leda till att principen novus actus tillämpas, är en 

mycket god utgångspunkt i ett försök att förstå sig på hur principen tillämpas i den 

engelska rätten.
169

 Författaren har lyckats att sammanfatta och fått med de flesta 

situationer där principen novus actus interveniens kan appliceras. Helt uttömmande kan 

dock inte listan vara eftersom det engelska skadeståndsrättssystemet fortfarande brottas 

med att det inte finns en klar formel för principen novus actus. Hodgson själv har ändå 

varit tydlig genom att säga att principens tillämpning beror på det enskilda fallet. Av 

Hodgsons lista framgår bland annat att principen novus actus interveniens kan tillämpas 

om en mellankommande handling av tredje man varit oförutsebar. Oförutsebarheten 

spelar en roll i bedömningen, men det är många andra faktorer som också spelar in och 

således ser de engelska domstolarna inte endast till oförutsebarheten av en handling. 

Med det här menas att flertalet punkter på Hodgsons lista kan komma att vägas in vid 

bedömningen om principen novus actus interveniens är förhanden och det skulle vara 

svårt att vinna bifall om domstol endast skulle bedöma en av punkterna. Det kan vara så 

att principen är ett mycket öppet medel i ett försök att begränsa 

skadeståndsskyldigheten för den initiala skadevållaren. Det får anses vara allmänt 

vedertaget att principer utvecklas genom praxis och präglas av de ståndpunkter som 

uttrycks i doktrin. Därmed kanske det inte är möjligt att finna EN formel för principens 

definition, utan istället finns fler tillvägagångssätt för principens tillämpning. Något 

anmärkningsvärt är att Hodgson har uttryckt att principen om mellankommande 

handling börjar förlora sin tyngd.
170

 Genom att Hodgson ger uttryck för något sådant, 

uppkommer frågan vad det kan bero på. Förmodligen menar han att det inte längre är 

lika enkelt att mellankommande handling bryter orsakssambandet om denna handling 

endast varit vårdslös.  

                                                        
169 Se bilaga 2.  
170 Se Hodgson, avsnitt 4.3.  
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5.4.3 Principens tillämpning i engelsk praxis 

Det synes som att det i engelsk praxis inte har skett en sådan stor utveckling vad gäller 

principen novus actus interveniens. De äldre rättsfallen är fortfarande de rättsfall som 

det görs flest hänvisningar till i den engelska litteraturen. Det framgår av den engelska 

doktrinen och även av ”nyare” praxis, där domstol hänvisar till de äldre rättsfallen.  

 

5.4.3.1 The Oropesa 

I Oropesa, anförde Lord Wright att det är svårt att formulera en precis regel om hur 

principen novus actus interveniens ska tillämpas. De skadelidandes överklagan vann 

inte bifall och således förelåg inget fall för principen. Det som diskuterades av domarna 

var att fartyget Oropesa hade en plikt att iaktta försiktighet vid sitt navigerande, vilket 

det hade misslyckats med.
171

 Befälhavarens order om att resten av besättningen skulle ta 

sig över till fartyget Oropesa utgjorde inte en sådan mellankommande handling 

företagen av tredje man som möjliggör ett brytande av kausaliteten. Det skäl som vägde 

tyngre för domarnas bedömning var att fartyget Oropesa hade varit vårdslöst eftersom 

det brutit sin plikt att iaktta försiktighet vid sitt navigerande och att det inte var 

förutsebart för befälhavaren att räddningsbåten skulle kapsejsa. Lord Wright anförde att 

för att orsakssambandet ska kunna brytas, måste handlingen företas oberoende av en 

utomstående person (extraneous eller extrinsic).
172

 Det här uttalandet visar på att det är 

avgörande hur oberoende den mellankommande handlingen företagits efter den initiala 

handlingen.     

5.4.3.2 Home Office v Dorset Yacht Co. Ltd  
Fallet Home Office v Dorset Yacht Co. Ltd handlande om sju pojkar som rymde från 

sina övervakare. Pojkarna befann sig på ön för att utföra arbete. Under sitt 

rymningsförsök skadade pojkarna en yacht när de försökte komma ifrån ön med en 

annan båt. Frågan i målet var om principen novus actus interveniens kunde tillämpas på 

pojkarnas handlande.
173

 Domarna Lord Reid, Lord Morris av Borth-y-Guest och Lord 

Pearson anförde att övervakarna hade en plikt att vaka över pojkarna, vilket de inte 

lyckats med eftersom pojkarna rymt. Lord Reid uttalade att för att orsakssambandet 

möjligen skulle kunna brytas får den mellankommande handlingen inte vara mycket 

                                                        
171 Se avsnitt 4.6.2.  
172 Se citatet av Lord Wright, avsnitt 4.6.2. 
173 Se avsnitt 4.6.4.  
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sannolik (very likely) att inträffa
174

. Han anförde dock att den handlingen som pojkarna 

företog just var en sådan händelse som övervakarna borde ha förutsett och därmed var 

handlingen mycket sannolik att inträffa. Återigen ser vi prov på att domarna tar 

skadevållarens plikt i beaktning, som i Oropesa. Plikten väger tyngre i bedömningen av 

om skadevållaren ska behålla sitt ansvar och den mellankommande handlingen medför 

därmed inte ett brytande av kausaliteten. Den mellankommande handlingen utgjordes av 

pojkarnas handlande när de försökte rymma. Det som är intressant är att skadevållaren 

anförde att den inte borde ansvara eftersom pojkarna var tillräckligt gamla för att 

ansvara för sina egna fel. Skadevållaren anförde också att ansvaret skulle bli onödigt 

långdraget om staten skulle ansvara för de handlingar som interner under 

rymningsförsök företar eller vad en villkorligt frigiven person skulle kunna företa. Det 

är en intressant tanke, staten kan inte ansvara för de skador som uppstår vid rymning 

eller påverkas av villkorligt frigivna personers handlingar. Om staten skulle bära 

ansvaret för alla sådana händelser skulle det medföra ett alldeles för långtgående ansvar. 

Förvisso har staten en plikt att utöva kontroll och uppsyn över interner, men rena 

uppsåtliga rymningsförsök som medför skada från interners sida bör inte omfattas av 

statens ansvar. I det här fallet fick staten bära ansvaret, vilket kan bero på att det var 

ungdomar det handlade om och att pojkarna hade försökt att rymma tidigare och även 

att övervakarna hade en plikt att övervaka pojkarna. Övervakarna borde ha haft bättre 

uppsyn över pojkarna och skulle de ha haft det, skulle möjligen principen novus actus 

interveniens kunnat bryta orsakssambandet.           

5.4.3.3 Mckew v Holland & Hannen & Cubitts LTD 
I McKew v Holland & Hannen & Cubitts LTD ogillades den skadelidandes överklagan, 

vilket innebar att principen novus actus var förhanden. Den skadelidande hade först 

skadats i sitt arbete, vilket arbetsgivaren ansågs ansvara för. Lord Reid anförde att den 

skadelidande varit försumlig genom att försöka ta sig ned för trappen där det saknades 

ett trappräcke med ett ben som var instabilt. Den skadelidandes handlande medförde att 

kausaliteten bröts och den skadelidande fick själv bära ansvaret för sin skada. Därmed 

ansvarade inte arbetsgivaren för den andra skadan.
175

 Här ses det prov på att 

mellankommande handling kan möjliggöra ett brytande av kausaliteten, att ha i åtanke 

är dock att det är den skadelidandes handlande som medfört att kausaliteten brutits. Det 

här är alltså inte en situation där tredje man varit inblandad. Frågan är varför domarna 

                                                        
174 Se citeringen av Lord Reids anförande, avsnitt 4.6.4.  
175 Se avsnitt 4.6.3.  
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bedömde att den skadelidandes handlande utgjorde novus actus. Den skadelidandes 

handlande var orimligt och det är förståeligt att den skadelidande borde ha tänkt sig för 

innan han tog sig nedför trappen. Det är möjligt att utgången blivit annorlunda om andra 

omständigheter förelegat.  

 

5.4.3.4 Lamb v Camden LBC  

Lord Denning anförde i målet Lamb v Camden att begreppen plikt, avlägsenhet och 

kausalitet är alla ett medel för domstolarna att begränsa ansvaret för skadevållaren.
176

 I 

målet fick den skadelidande bära ansvaret för de skador som husockupanterna orsakat 

på dennes egendom. Lord Justice Watkins anförde att skadan var för avlägsen.
177

 

Husockupanternas handlande utgjorde ingen mellankommande handling eftersom 

handlandet var förutsebart och den skadelidande hade en plikt att själv iaktta sina 

intressen över sitt hus. I det här målet tillämpades testet för skadans avlägsenhet 

(remoteness) samtidigt som det anfördes att det borde ligga i den skadelidandes intresse 

att motverka att ytterligare skada skulle uppkomma på egendomen. Det kan föras 

diskussioner om att de skador som husockupanterna orsakade inte hade inträffat om det 

inte vore på grund av den initiala skadan som kommunen åsamkat. Det kan förvisso 

vara så, men en viss förståelse finns för varför domarna dömde som de gjorde. Den 

skadelidande hade på något sätt kunnat skydda sitt intresse och sin egendom, men 

skyddade sin egendom på ett otillräckligt sätt. Husockupanterna återkom efter en kort 

bortavaro. Därmed får den skadelidande själv bära ansvaret eftersom denne själv kunde 

motverka de ytterligare skadorna som husockupanterna orsakade.   

5.4.3.5 Knightley v Johns & Ors  
I Knightley v Johns & Ors som rörde fallet med poliskonstapel Knightley som 

instruerades av sin överordnade inspektör att åka med sin motorcykel i motsatt 

körriktning för att stänga av en tunnel. Poliskonstapeln blev sedan påkörd och 

skadades.
178

 Det initiala skadehandlandet var att Mr. Johns vält med sin bil i tunneln 

och den mellankommande handlingen måste vara inspektörens order om att 

poliskonstapeln skulle stänga av tunneln. Den ordern ledde till att poliskonstapeln 

färdades med sin motorcykel i fel körriktning. Här vann alltså den skadelidandes talan 

bifall och principen novus actus var applicerbar på inspektörens handlande, order. Lord 

                                                        
176 Se citeringen av Lord Dennings anförande, avsnitt 4.6.5.  
177 Se avsnitt 4.6.5.  
178 Se avsnitt 4.6.6.  
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Justice Stephenson anförde något mycket intressant; nämligen att inte finns någon 

skillnad på vad som är sannolikt, naturligt eller förutsebart. Frågan är därmed varför 

olika tester tillämpas i de olika rättsfallen när det skulle kunna sägas att det finns en 

möjlighet att på något vis kunna utgå från samma grundtanke i bedömningen av 

principen novus actus interveniens. I det här målet räckte det med att den överordnade 

inspektören varit vårdslös för orsakssambandets brytande, trots att det av den engelska 

doktrinen framgår att den övervägande delen av mellankommande handlingar som varit 

vårdslösa inte bryter orsakssambandet.
179

 Det är möjligt är att det räckte med att 

inspektörens handlande varit vårdslöst eftersom denne gentemot den skadelidande 

innehade ställningen arbetsgivare. Ytterligare en möjlighet att det räckte med 

vårdslöshet i det här fallet, är att appliceringen av principen novus actus interveniens 

beror på omständigheterna i det enskilda fallet.    

5.4.3.6 Roberts v Bettany  
I Roberts v Bettany fördes återigen en diskussion om principen novus actus interveniens 

var applicerbar. Frågan var om kommunen var att anses som tredje man och genom sin 

mellankommande handling brutit kausaliteten. Skadevållarna hade anställt en 

trädgårdsmästare som hade tänt några brasor, vilket ledde till att det började brinna 

under jord. Kommunen fick på grund av det bygga en vall och återförde sedan 

jordmaterialet. En granne till de skadevållande fick skador på sitt hus. Lord Justice 

Buxtons uttalande att principen novus actus interveniens ibland är att hänföra till en 

enkel fråga om kausalitet, men att det egentligen är mer komplext än så.
180

 Problemet är 

att domstolarna måste vara nöjda med att mellankommande handling av tredje man är 

tillräcklig för att bryta kausaliteten och på så sätt upphäva den initiala skadevållarens 

ansvar. Lord Justice Buxton anförde också att den mellankommande handlingen får ses 

i ljuset av den första initiala handlingen och i det här fallet var inte kommunens 

handlande tillräckligt för att bryta kausaliteten. Det är förståeligt varför domarna dömde 

på det vis som de gjorde. Kommunen hade inte behövts kallas in om det inte vore för 

den initiala skadevållaren. Frågan som dock kan ställas är om kommunen kunde ha 

förfarit på ett försiktigare sätt när den lät utföra grävningar. Domare Lord Justice 

Buxton anförde att de föreliggande omständigheterna inte räckte till för att principen 

skulle tillämpas på det här fallet. Det är sådana anföranden som försvårar förståelsen av 

vad som är avgörande för appliceringen av principen novus actus interveniens.    

                                                        
179 Se Hodgson, avsnitt 4.3.  
180 Se avsnitt 4.6.7. 
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5.4.3.7 Mellankommande handling i engelsk praxis  
Vid analyserande av de engelska rättsfallen framkommer att alla inte rör 

mellankommande handling orsakad av tredje man, utan mellankommande handlingar 

överhuvudtaget. Det visar på att appliceringen av principen novus actus interveniens är 

förhållandevis bred och att diskussion kan föras om den i olika fall. Fallet med fartyget 

Oropesa handlade om att det var en extrem naturhändelse som medförde att 

livräddningsbåten kapsejsade, där även en diskussion fördes om befälhavarens order 

kunde ha utgjort en mellankommande handling. I fallet med McKew så är den 

mellankommande handlingen företagen av den skadelidande själv. Den skadelidande 

själv medförde att skadan förvärrades och det bedömdes att hans handling bröt det 

tidigare orsakssambandet. Sammanfattningsvis kan engelsk praxis tolkas så att det är 

väsentligt att utreda om det föreligger en plikt att motverka en mellankommande 

handling och att utfallet i ett mål beror på de olika omständigheterna.  

5.5 Skillnader och likheter mellan den engelska rätten och svenska rätten 
Kausalitetsbedömningen i England och Sverige görs något så när på liknande sätt. 

England tillämpar ett common law -system, vilket innebär att det är de engelska 

domstolarna som har den betydande rollen för det engelska rättssystemet. Det är 

otvivelaktigt att praxis har en betydande roll även i Sverige, men det är även så att lagar 

påverkar den svenska rättstillämpningen stort.  I Sverige och i England görs först 

bedömningen av kausaliteten till den logiska kausaliteten och i nästa steg sker 

bedömningen om handlandet varit förutsebart och adekvat (”but for” – testet och legal 

cause).
181

  

 

Av författarna både inom den svenska och engelska skadeståndsrätten framgår att den 

mellankommande handlingen ska vara efterföljande, alltså den tredje mannen ska 

handla efter den initiala skadevållarens handling. Hur efterföljande måste handlingen 

vara? När något inträffat kort efter den initiala handlingen verkar det som att det kan 

röra sig om konkurrerande skadeorsaker och därmed kan inte principen novus actus 

gälla.
182

 Den mellankommande handlingen ska vara oförutsebar och kausaliteten bryts 

med större sannolikhet om den mellankommande handlingen varit minst grovt vårdslös. 

Kraven uppställs på grund av tanken att den initiala skadevållaren inte hur lätt som helst 

ska kunna undkomma sitt ansvar.   

                                                        
181 Se avsnitt 2.3 och 4.2.  
182 Se Dufwa under avsnitt 3.2 och bland annat Hodgson under avsnitt 4.4.2. 
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I den engelska rätten kan principen novus actus bryta kausaliteten vid tre olika 

situationer; när den skadelidande själv har påverkats skadans inträffande, när en 

mellankommande handling av tredje man påverkat skadan eller när skadan inträffat på 

grund av extraordinära naturkatastrofer.
183

 De här situationerna återfinns även i den 

svenska rätten, där Hellner och Radetzki menar att följden kan leda till inadekvans.
184

 

De svenska författarna är dock lite mer försiktiga i sina formuleringar, genom att 

uttrycka att vissa handlingar möjligen eller kan leda till inadekvans. Det har tidigare 

diskuterats att principen inte omnämns vid sitt namn i den svenska rätten
185

, vilket 

försvårar vetskapen om principen novus actus har en plats i den svenska rätten. Det är 

möjligt att urskilja tankegångar i den svenska doktrinen, men det är med stor 

försiktighet som författarna för en diskussion om principen novus actus interveniens.  

Ingen av de svenska författarna, till skillnad från de engelska, ger ett klart och säkert 

intryck att principen novus actus interveniens anses utgöra gällande rätt.  

 

En talan grundad på novus actus vinner inte alltid bifall i engelska rättsfall, men 

principen tas ändock upp och diskuteras av domarna. I den svenska rätten som också 

visar på att det i praxis är möjligt att härleda tankegångar till principen, råder det ändå 

en oklarhet kring dess existens. Följande likhet mellan svensk och engelsk rätt tycks 

kunna fastställas; att det förefaller som att begreppet plikt (duty) har en stor inverkan på 

om principen novus actus interveniens är applicerbar eller inte.
186

 Det tyckes vara 

nästintill omöjligt att orsakssambandet bryts genom en mellankommande handling av 

tredje man i de båda rättssystemen när det föreligger en plikt för den skadevållande att 

motverka mellankommande handlingar.  

 

Hodgson är också av den åsikten att det beror från fall till fall huruvida principen är 

förhanden eller inte. Han menar också att det bestäms utefter olika test om principen 

novus actus medför ett brytande av orsakssambandet. I Sverige nämner vi endast 

förutsebar eller beräknelig följd som ett test för adekvansbedömningen, medan det i 

engelsk rätt finns ett flertal test till att bedöma om adekvat kausalitet föreligger.
187

 I 

                                                        
183 Se bland andra Rogers, avsnitt 4.3.  
184 Se Hellner och Radetzki under avsnitt 3.2, se även Rogers och Hodgson under avsnitt 4.3. 
185 Se avsnitt 5.2.2.  
186 Se exempelvis fiskodlarfallet, avsnitt 3.4.4 och 5.3 och Dorset Yacht, avsnitt 4.6.4 och 5.4.2.  
187 Se avsnitt 4.4.2 – 4.4.6.  
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engelsk praxis har principen tillämpats i olika sammanhang och olika test för att komma 

underfund med om en händelse utgör novus actus. Om vi ser tillbaka på de engelska 

rättsfallsreferaten är omständigheterna mycket olika. Det kan handla från en kollision 

med en båt till att husockupanter tar över ett hus eller när en redan skadad person ramlar 

i en trapp. Många författare i den engelska rätten har uttryckt att det beror på 

omständigheterna från fall till fall om principen novus actus kan bryta kausaliteten.
188

 

Ingen av de svenska författarna har helt klart gett uttryck för att appliceringen av 

principen är beroende av de olika omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan ändå 

påstås, att den svenska rätten troligen delar det här tankesättet.  

5.6 Möjliga konsekvenser i framtiden för tillämpningen av principen novus 
actus interveniens  

5.6.1 Landskrona-domen   

Schultz menar att det hade varit en väldigt intressant infallsvinkel i Landskronadomen 

om domstolen skulle ha fört en diskussion om principen novus actus.
189

 Nu tillämpades 

inte principen, kanske på grund av att kommunen ansågs ha ett ansvar för flickan. Det 

bedömdes sannolikt mer säkert att låta kommunen bära ansvaret än flickan eller flickans 

mor. Kommunen är det mer säkrare kortet att bära ett betalningsansvar, eller i det här 

fallet kommunens försäkringbolag. Bedömningen i Landskrona-fallet måste ha varit 

svår, flickan led av funktionsnedsättningen Aspergers, hon var minderårig vid 

händelsetillfället och hennes mor led av alkoholproblem. Kommunen fick stå för risken 

för att flickan åsamkade skada, eftersom den hade en skyldighet att hjälpa henne i 

samhället och även en plikt att övervaka flickan eftersom kommunen omhändertagit 

flickan. Frågan som uppkommer är om kommunen får bära ansvar för alla liknande 

situationer. Hur många människor finns det inte i samhället som står under kommunens 

plikt att övervaka? Om principen novus actus interveniens hade tillämpas i rättsfallet 

skulle domstol kunna visa var gränsen går. Här är det ändå en klar situation där 

kommunens plikt ställs mot flickans handlande. Det är troligen inte möjligt att principen 

novus actus interveniens vunnit bifall i Landskronadomen, flickan var som sagt bara 

tretton år och hade även funktionsnedsättningen Aspergers. Hennes handlingar var ett 

barns handlingar och det skulle inte vara motiverat att ha låtit henne bära ansvaret. I den 

engelska rätten framgår det klart och tydligt att ett barns handlande inte kan bryta 

                                                        
188 Se Hodgson, avsnitt 4.3.  
189 Se avsnitt 3.3.1.  



 

 67 

orsakssambandet.
190

 Det hade dock varit en möjlighet för kommunen att grunda sin 

talan på principen, även om chansen hade varit liten att dess ansvar skulle brytas. 

Landskronadomen skulle också kunna jämföras med det engelska målet som handlade 

om pojkarna som försökte rymma.
191

 Staten fick här bära ansvaret på den grund att den 

hade en plikt att övervaka pojkarna, detsamma skulle kunna sägas om kommunens 

ansvar för flickan i Landskronadomen. Kommunen fick ansvara för skadan och ansvaret 

kan anses vara något långtgående, men det var på grund av att kommunen hade en plikt 

att övervaka flickan.  

5.6.2 Principen casus mixtus cum culpa  

Principen casus mixtus cum culpa är en del av den svenska rätten. Det kan diskuteras 

om den principen varit eller om den blev en del av den svenska rätten i och med 

rättsfallen från 2004. Det är en fråga som bland andra Schultz har undrat över och han 

anser att principen inte fick ett erkännande förrän rättsfallen från 2004.
192

 Det kan 

faktiskt vara så att tanken och medvetenheten om en princip eller allmän rättsgrundsats 

redan existerar, men att det inte klart har framgått av praxis eller doktrinen att den utgör 

en del av den svenska rätten.  En möjlighet är att principen inte nämnts eller till och 

med att det inte kommit upp ett fall där principen kunnat tillämpas. Förvisso innebär 

principen casus mixtus cum culpa en utvidgning av ansvaret eftersom skadevållare även 

blir ansvariga för inadekvata följder, medan principen novus actus interveniens funktion 

istället syftar till att begränsa ansvaret.
193

 Därmed skulle det kunna vara möjligt att 

principen novus actus interveniens också bara nämns och tillämpas i ett rättsfall, vilket 

avfärdar alla frågor kring osäkerheten om principens plats i den svenska 

skadeståndsrätten.  

 

Av praxis går det att dra slutsatsen att domstol väljer att utveckla eller nämna olika 

rättsgrundsatser när de väl är i behov av dem. Möjligen kan det vara så att det ännu inte 

funnits ett klart behov från domstolens sida att hänvisa till principen novus actus. 

Schultz ställer frågan om det hände någonting med principen casus mixtus cum culpa i 

och med det auktoritativa stödet från Högsta domstolen.
194

  Måste domstol klart ge 

uttryck för en princip för principen ska anses utgöra en del av den svenska 

                                                        
190 Se bland annat Hart and Honoré, avsnitt 4.3 och avsnitt 5.4.1.  
191 Se avsnitt 4.6.4 och 5.4. 
192 Se Schultz, avsnitt 3.3.2.  
193 Se Andersson, avsnitt 3.3.2.  
194 Se citeringen av Schultz, avsnitt 3.3.2.  
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skadeståndsrätten? På den frågan finns både ett jakande och ett nekande svar, å ena 

sidan tycks det behöva klargöras om principen novus actus har en plats i den svenska 

rätten. Det skulle kunna medföra en större förståelse för innebörden av principen och 

kanske även en ökad tillämpning som grund för en talan. Frågan som Schultz har ställt 

om principen novus actus interveniens faktiskt utgör gällande rätt skulle då besvaras. Ur 

en rättsvisesynvinkel skulle det vara positivt, eftersom den som faktiskt orsakat skadan 

får stå för dess konsekvenser.  Om domstol även klart skulle ge uttryck för principen 

novus actus, kan det medföra att domstol ”vågar” väga in principen novus actus 

interveniens mer flitigt i sin bedömning. Å andra sidan finns möjligen inget direkt 

behov av principen novus actus interveniens just nu. Det kan vara så att inget av de 

svenska rättsfallen har varit tillräckligt extraordinära för att principen ska kunna 

tillämpas.  

5.6.3 Draft Common Fram of Reference 

Von Bar nämner principen i utkastet, men endast som ett brytande av orsakssambandet, 

själva principen nämns inte vid namn (break in the chain of causation).
195

 Det förefaller 

att DCFR kan komma att få ett genombrott i avtalssammanhang och därmed följer även 

delen vad gäller det utomobligatoriska skadeståndsansvaret. Det är för närvarande oklart 

om utkastet kommer att godkännas och implementeras som en europeisk 

gemenskapsrättslig regel, men svensk domstol har redan hänvisat till utkastet i en 

dom.
196

 Det här skulle därmed kunna medföra att den tidigare oklarheten, om principen 

novus actus interveniens utgör en del av den svenska skadeståndsrätten, minskas. Det är 

sålunda en möjlighet att principen får en klar plats i den svenska rätten om nu DCFR 

blir ett faktum om den ännu inte redan anses utgöra en del av den svenska 

skadeståndsrätten. Det material som finns om principen i utkastet är dock inte 

uttömmande, utan ett brytande av orsakssambandet nämns endast kort av Von Bar och 

det framkommer inte hur principen tillämpas i olika länders rättsystem. Av justitierådet 

Herre framgår det att DCFR redan har tillämpats i den svenska rätten, därmed kan det 

inte vara helt möjligt att även delen i DCFR som rör utomobligatoriskt skadestånd och 

principen novus actus kan få ett genombrott i den svenska rätten.  

 
 
 
 

                                                        
195 Se avsnitt 3.3.3.3.  
196 Se avsnitt 3.3.3.2.  
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Slutsats  
Principen novus actus interveniens tillämpning i den svenska rätten är oklar redan 

genom att kausalitets- och adekvansfrågor är oklara. Det kan inte med bestämdhet 

påstås att principen är en del av den svenska gällande rätten. Principen novus actus 

interveniens omnämns inte vid sitt latinska namn, men tankegångar hänförliga till 

principen förekommer ändå i den svenska doktrinen. Principen lyfts fram som 

mellankommande handling av tredje man eller tredjemansingripande. Extrema 

naturhändelser och handlingar av den skadelidande själv utgör också mellankommande 

handlingar och kan leda till inadekvata följder. Principen novus actus interveniens 

möjliggör att den initiala skadevållarens ansvar upphävs och tas över av tredje man. 

Principen har inte vunnit något uttryckligt bifall i något svenskt rättsfall, men 

resonemang till principen kan ändå härledas i praxis. Om en jämförelse görs med 

principens casus mixtus cum culpa är det inte helt orimligt att även principen novus 

actus interveniens i framtiden skulle kunna tillämpas i ett rättsfall och därmed anses ha 

en klar plats i den svenska skadeståndsrätten. Konsekvensen av att principen skulle vara 

en del av den svenska rätten är, om innebörden av den klargörs, att den kan få en ökad 

tillämpning av den svenska domstolen. Det skulle kunna medföra att personen som 

egentligen orsakat skadan får bära ansvaret och den initiala skadevållaren som endast 

haft en liten del i skadans uppkomst eller som orsaka en risk till att skada kan uppstå får 

gå fri. Med andra ord skulle principen novus actus interveniens kunna leda till ett 

”mindre långtgående” ansvar för den initiala skadevållaren.       

 

Det som krävs för att principen ska tillämpas är att tredje mans handlande varit 

extraordinärt och oförutsebart, krav som uppställs i både den svenska och engelska 

rätten. Den engelska och svenska rätten visar på ett långtgående ansvar för den initiala 

skadevållande om denne har en plikt att övervaka eller ha uppsyn, i sådana fall bryter 

inte en mellankommande handling orsakssambandet trots att den mellankommande 

handlingen företagits med uppsåt. Orsakssambandet bryts heller inte när den initiala 

skadevållande har haft ett ansvar för någon form av farlig verksamhet eller något farligt 

material, exempelvis när det finns en risk för att brand. Endast på den grund att 

principen novus actus anammas på ett mer öppet sätt i den engelska skadeståndsrätten, 

medför inte i sig att det är enklare att hävda att orsakssambandet bryts i den engelska 

skadeståndsrätten. Det kan dock mer säkert fastslås att principen har en plats i den 

engelska rätten eftersom den omnämns både i engelsk praxis och doktrin. Domarna i 
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den engelska rätten är inte lika restriktiva med att föra diskussioner kring principen 

novus actus interveniens, till skillnad från den svenska domstolen. I engelsk praxis har 

principen novus actus interveniens aktualiserats och mellankommande handling har 

brutit orsakssambandet. Det finns inte en klar formel i hur principen novus actus ska 

tillämpas, utan det är omständigheterna som påverkar i varje enskilt fall. Det kan dock 

konstateras utifrån engelsk praxis vad som påverkar bedömningen i ett antal olika fall. 

Hodgsons lista är en god utgångspunkt för förståelsen av vad som kan påverka 

bedömningen av principen novus actus interveniens tillämpning. Alla punkter på listan 

behöver inte vara uppfyllda, men är heller inte tillräckliga var och en för sig.  

 

Vad som kommer ske med utvecklingen avseende DCFR och dess betydelse för den 

svenska rätten är för närvarande inte helt uppenbart. DCFR tjänar dock redan som ett 

bidrag till hur vissa avtalsregler och eventuellt även hur utomobligatoriskt skadestånd 

ska tolkas. Om utkastet skulle bli gällande rätt i Sverige kan det bidra till att principen 

novus actus interveniens skulle få en mer självklar plats i den svenska 

skadeståndsrätten.  
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Bilaga 1. Den engelska instansordningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
Bild från: http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Images/Layout/courts_structure.pdf 

UK Supreme Court 
 
Appeal only, on points of law 
 
Justices of the Supreme Court 

County Court 
 
Trial for most civil cases. 
 
Circuit judges, Recorders, District Judges, 
Depoten District Judges 

Magistrates’ Court 
 
Trial for most criminal offences. Some civil and family 
matters. 
 
Magistrates, District Judges (Magistrates’ Courts), Deputy 
DJ (MC)s 

Court of Appeal 
 
Appeal only, on points of law to either the Criminal or 
Civil Divisions:  
 
Lord Chief Justice, Heads of Division and Court of 
Appeal Judges 

Crown Court 
 
Jury trial for all indictable and some either-way 
criminal offences. Appeals against conviction 
and sentence from the magistrates’ court. 
 
Circuit judges, Recorders and juries 
 

High Court 
 
Chancery, Queen’s Bench and Family Divisions. 
All three divisions hear appeals from other 
courts, as well as “first instance” cases. 
 
High Court and Deputy High Court Judges 
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Bilaga 2. Hodgsons lista  
 

1. Om den mellankommande handlingen av tredje man varit oförutsebar, ansvarar 

inte den initiala skadevållaren 

2. Kausaliteten mellan skadevållarens vårdslöshet och den skadelidandes skada kan 

brytas genom grov vårdslöshet av tredje man  

3. Kausaliteten kan även brytas om den tredje mannens handlande eller den 

skadelidandes handlande varit orimligt och onormalt i följd av den initiala 

skadevållarens vårdslöshet 

4. Om det finns en risk för att en mellankommande handling kunnat komma att 

inträffa och den skadevållande haft en plikt att motverka skada, medför det inte 

att orsakssambandet bryts, vilket är att likställas med testet för risk för skada 

(scope of the risk) 

a. Om tredje mans handlande är kriminellt, medvetet eller uppsåtligt är det 

mer sannolikt att en sådan handling är att betraktas som novus actus 

interveniens än en mellankommande handling som begåtts med 

vårdslöshet. Common law-systemet visar nu på att skadevållaren bär 

ansvaret om denne givit tredje man möjligheten till att orsaka medveten 

skada när den initiala skadevållaren har en plikt att företa 

försiktighetsåtgärder för att motverka skadas inträffande 

5. När det på grund av den mellankommande handlingen inträffat en skada men 

skadan var inte den risk som skadevållaren skulle ansvara för, bryts ändå inte 

kausaliteten om den mellankommande handlingen anses vara sannolik att 

inträffa  

6. Om skadevållaren avsett att tredje man ska handla på ett visst sätt eller att tredje 

mans handlande är en oundviklig följd av skadevållarens vårdslöshet, innebär 

det att den initiala skadevållarens vårdslöshet fortfarande är att anses som den 

avgörande orsaken till skadans uppkomst  

7. Fall där ett litet barn har orsakat skada, leder sällan till att principen novus actus 

interveniens kan appliceras 

8. Om en mellankommande handling företas i räddningssyfte, är den att anses som 

för avlägsen för att novus actus interveniens ska föreligga 
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9. Vanliga händelser orsakade av naturens krafter kan inte bryta kausaliteten 

eftersom den skadelidande kunnat ana och måste vara på sin vakt att sådana 

händelser kan komma att inträffa 

10. En skada som uppkommit helt skild från den initiala skadevållarens vårdslöshet, 

vilken är att se som extremt osannolik att inträffa och ett rent sammanträffande, 

leder till att händelsen faller under principen novus actus interveniens 

11. När en person riskerar att skadas på grund av den initiala skadevållarens 

vårdslöshet, varpå personen försöker handla för att inte skada ska uppkomma, 

medför inte normalt att principen novus actus interveniens gäller för den 

handlingen 

12. Om den initiala skadevållaren fått den skadelidande att handla på ett visst sätt 

genom att skadelidande befinner sig i en försvagad situation och den 

skadelidande lider ytterligare skada, behöver inte innebära att principen novus 

actus interveniens kan appliceras. Om den skadelidande själv bidragit till en 

skada eller en följdskada, kan ersättningen sättas ned.
197

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
197 Hodgson, The law of intervening causation, s. 263-264.  


