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Debatlederen, f.d. justitierådet Ulf K. Nordenson, Sverige:

Det är nu tredje gången som frågan om ideell skada diskuteras på ett nordiskt
juristmöte. Redan vid det nionde mötet är 1899 stod „erstatning for ikke økono-
misk skade" på programmet och sjuttio år senare diskuterade det 25. juristmötet i
Oslo „erstatning for ideell skade". Att ämnet tjugo år senare återkommer på
agendan är ett tecken så gott som något på att det ännu nittio år efter de första
nordiska diskussionerna i saken är av en obruten aktualitet. Vi vet ju alla att de
här frågorna mer än någonsin tilldrar sig uppmärksamhet, i massmedia framför
allt, och att nuvarande ordning ofta utsätts för skarp kritik och att krav på refor-
mer ofta har förts fram. Vi kan, tror jag, tryggt hysa förhoppningar om en livlig
och fruktbärande debatt i vetskapen om att vi har begåvats med ett sällsynt gedi-
get diskussionsunderlag. Vi uttalar vårt tack till referenten, Edvard Nilsson, för
hans heltäckande och mycket väl genomarbetade rapport om det här ämnet.

Som framgår redan av ämnesrubriken skall vi i första hand diskutera två
huvudfrågor, nämligen dels frågan på vilka områden och på vilka villkor en rätt
till ersättning för ideell skada bör finnas, och dels den nog så känsliga men också
viktiga frågan hur stor ersättningen för ideell skada i olika fall skall vara, alltså
om det bör ske en förhöjning av den nuvarande ersättningsnivån. Referenten,
korreferenten och jag har beträffande uppläggningen av debatten stannat för att
diskussionen i princip bör delas upp i två delar, på det sättet nämligen att i första
hand behandla enbart första huvudfrågan och vad därtill hör så att säga, och där-
efter ge oss i kast med den andra huvudfrågan, alltså den om ersättningsnivån. Vi
har också enats om att referentens och korreferentens inledande anföranden bör
täcka debattämnet i dess helhet. Efter referentens och korreferentens inlednings-
anföranden skall jag återkomma till frågan om den närmare struktureringen av
debatten.

Innan jag lämnar ordet till Edvard Nilsson skulle jag vilja ta upp en liten termi-
nologisk fråga som kanske någon redan har observerat. Det är ju så att traditio-
nellt i Danmark - och det går väl tillbaka på en tradition från Lassen och Ussing -
har man valt termen integritetskränkningar för vad vi i Sverige i varje fall kallar
för person- och sakskador. Numera diskuterar vi i mycket stor utsträcknig en an-
nan typ av kränkningar, dessa kränkningar av den personliga integriteten som in-
te nödvändigvis sker i samband med personskada. I sitt korreferat har Anders
Vinding Kruse följt den gamla terminologien och jag tror att på motsvarande sätt
har Edvard Nilsson följt en lite modernare. Det där kan åstadkomma en aning
konfusion och jag vore tacksam om Ni observerade och om de som yttrar sig och
använder de här beteckningarna gör det på ett sätt så det blir klart för oss vad Ni
syftar på.
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Referenten, justitierådet Edvard Nilsson, Sverige:

Ämnet för denna debatt är inte nytt. Ersättning för icke-ekonomisk (ideell)
skada debatterades redan vid 1899 års nordiska juristmöte. En av dem som deltog
i den debatten, høyesteretsassessorn Lassen - inte den store Jul. Lassen, som
också yttrade sig, men förmodligen en släkting till denne - sade om detta ämne
att det passade mycket bra för att behandlas vid ett nordiskt juristmöte. För detta
ändamål borde ämnet helst vara så omfattande som möjligt, ha ett visst nyhetens
intresse och vara ägnat att utgöra grund för gemensamma regler i de nordiska län-
derna.

Att ämnet ideell skada inte är mindre omfattande i dag torde framgå av mitt re-
ferat, som kanske har blivit alltför omfångsrikt. Och även om ämnet inte har sam-
ma nyhetens behag som för 90 år sedan är det fortfarande högeligen aktuellt; ja
intresset för ideell skada förefaller rentav ha tilltagit på senare tid. Huruvida den
kommande diskussionen kan bidra till gemensamma regler om ideell skada i de
nordiska länderna återstår att se.

Diskussionen vid 1899 års nordiska juristmöte gällde ideell skada i allmänhet,
inte bara vid personskada eller inom något annat särskilt rättsområde. En mot-
svarande allmän diskussion hölls vid 1969 års nordiska juristmöte. Avsikten är att
dagens debatt skall ha samma vidsträckta omfattning.

Av rubriken för denna debatt framgår att det är två frågor som kommer i cent-
rum: rätten till ersättning för ideell skada och ersättningsnivån vid sådan skada.
Innan jag kommer in på dessa frågor vill jag dock helt kort beröra syftet med er-
sättning för ideell skada. Det har nämligen betydelse för båda dessa frågor.

Ett syfte med ersättning för ideell skada är att kompensera den skadelidande
för den smärta och det men, det lidande och det obehag som har tillfogats ho-
nom. Det ligger visserligen i sakens natur att en skada av ideellt slag inte kan sud-
das ut genom ersättning i pengar. Ersättningen för ideell skada har därför inte
samma reparativa karaktär som ersättning för ekonomisk skada. Men ersätt-
ningen kan bidra till att lindra verkningarna av de ideella förlusterna, att skingra
tankarna på skadan. I den meningen har ersättningen en reparativ funktion. Som
jag ser det är detta den viktigaste funktionen hos ersättning för ideell skada.

Uppenbart är att ersättningen i vissa fall också syftar till att ge upprättelse för
den förnedrande och kränkande behandling eller den oförrätt som skadehand-
lingen kan utgöra. Exempel är ersättningen vid våldtäkt och ärekränkning. Enligt
min mening bör man emellertid akta sig för att låta rena hämndbegär diktera er-
sättningen i dess fall. Utgångspunkten för ersättningen bör även här vara den ska-
da i form av själva lidandet som har tillfogats den skadelidande, inte den större
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eller mindre skuld som skadevållaren har till skadan. Detta är en grundläggande
skillnad mellan skadestånd och straff.

Vilken preventiv funktion som skadestånd har är omtvistat. Att ersättning för
ideell skada har ett klart preventivt syfte på vissa områden är dock ovedersägligt.
Inom immaterialrätten och arbetsrätten är en av ersättningens främsta funktioner
att förhindra att skadevållaren gör en ekonomisk vinning av att inte följa gällande
regler. För att avhålla från ett sådant handlande kan ersättningarna på dessa om-
råden ibland behöva uppgå till höga belopp som kan framstå som oproportioner-
ligt stora jämfört med ersättningsbeloppen på andra områden, t.ex. personskade-
området, där preventionen inte spelar samma roll.

Ersättning för ideell skada används ibland också för att kompensera sådan eko-
nomisk skada som inte alls eller endast med svårighet går att bevisa. Skadestån-
det utgör alltså i dessa fall ett slags surrogat för ersättning för ekonomisk skada.
Ersättning för ideell skada kräver emellertid stöd i lag. I brist på lagregler som
ger rätt till ersättning för sådan skada tillgriper domstolarna ofta mer eller mindre
långtgående fiktioner för att trots allt hänföra den skadelidandes förlust till eko-
nomisk skada. Men om man menar att den skadelidande bör kunna få ersättning
för sin skada även när den är svårbevisad, tycker jag det är renhårigare att lagstif-
taren inför en uttrycklig rätt till ersättning för ideell skada än att domstolarna
tvingas tänja på begreppet ekonomisk skada för att uppnå detta syfte.

Lagregler om ersättning för ideell skada finns för närvarande i vissa fall, bl.a.
vid personskada, vid vissa andra integritetskränkningar, vid intrång i immateriella
rättigheter och vid kränkning av arbetsrättsliga intressen. En utvecklingslinje på
senare tid inom i varje fall svensk skadeståndsrätt är att utrymmet för sådan er-
sättning sakta utvidgas.

En huvudfråga att diskutera vid detta nordiska juristmöte är om en rätt till er-
sättning för ideell skada bör införas på ytterligare områden. Jag kan ge exempel
på några tänkbara områden.

Integritetskränkningar som inte har samband med personskada. I de nordiska
länderna finns redan lagregler som ger rätt till ersättning för ideell skada vid olika
kränkningar av den personliga integriteten. I Finland och Sverige är denna ersätt-
ningsrätt emellertid i regel beroende av att skadan har tillfogats genom en straff-
bar gärning. Frågan är om denna begränsning för skadeståndsskyldigheten bör tas
bort, på samma sätt som tidigare har gjorts i Danmark och i viss utsträckning
även i Norge. Man skulle då kunna få ett mera allmänt, skadeståndssanktionerat
personlighetsskydd. Skadeståndets främsta funktion är här att ge upprättelse när
den personliga integriteten har blivit kränkt. Gentemot kapitalstarka skadevålla-
re kan skadeståndet också tänkas få en preventiv funktion, t.ex. vid flagranta
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övertramp av massmedia. Samtidigt medför skadeståndet att den skadelidande
kan få ersättning även när det är svårt att bevisa att han har tillfogats en ekono-
misk skada. Detta är ett väsentligt motiv för att införa en rätt till ersättning för
ideell skada när någon har utsatts för oriktig myndighetsutövning.

Intrång i immateriella rättigheter. Ersättning för ideell skada har sedan gammalt
förekommit inom upphovsrätten. Denna ersättningsform har på senare tid börjat
användas i Sverige även inom andra områden av immaterialrätten. Avsikten har
varit att förstärka skadeståndssanktionen dels genom att även obevisad ekono-
misk skada på så sätt kan ersättas, dels genom att skadeståndet kan bestämmas så
att skadevållaren inte gör en ekonomisk vinning av sitt intrång i någon annans en-
samrätt. Skadeståndet har alltså här en utpräglat preventiv funktion. De områden
där det av dessa skäl kan komma i fråga att införa en rätt till ersättning för ideell
skada är patenträtten, växtförädlarrätten, mönsterrätten, varumärkesrätten,
firmarätten och konkurrensrätten. I Sverige har man redan infört ersättning för
ideell skada i patenträtten och överväger att göra det även i varumärkesrätten.

Avtalsbrott. Inom den allmänna kontraktsrätten är huvudregeln vid avtalsbrott
att endast skadeföljder av klart ekonomisk natur ersätts. Undantag från denna
huvudregel gäller i huvudsak bara inom arbetsrätten, ett område där de nordiska
skillnaderna är störst och som jag därför hoppar över i detta sammanhang. På se-
nare tid kan man emellertid märka en tendens till att ge ersättning för olägen-
heter av närmast ideellt slag i konsumentförhållanden. Det rör sig här framför allt
om avtalsbrott som medför svårigheter för konsumenten att utnyttja sin fritid på
avsett sätt. Man kan tycka att konsumenten borde få samma ersättning oavsett
om han på grund av avtalsbrottet drabbas av särskilda kostnader för att ändå kun-
na utöva den tillämnade fritidssysselsättningen eller om han på grund av avtals-
brottet helt avstår från denna fritidssysselsättning. Det förutsätter att han i det se-
nare fallet kan få ersättning för ideell skada. I Finland synes man på väg att införa
en sådan ersättningsmöjlighet vid konsumentköp och konsumenttjänster och vid
bostadsköp. Och i Danmark överväger man för närvarande regler om ersättning
för ideell skada vid avtal om sällskapsresor.

Angrepp på miljön. Vid miljöskador har domstolarna i särskilt hög grad till-
gripit fiktioner för att kunna hänföra skadan till en skada av ekonomiskt slag.
Man kan därför ställa frågan om tiden snart är mogen för att införa en rätt till er-
sättning för ideell skada på detta område, så att man slipper laborera med sådana
fiktioner. En begränsning av kretsen av sakägare är dock nödvändig. Vem som
helst bör knappast kunna få ersättning därför att hans skönhetsupplevelser i natu-
ren minskar till följd av en miljöstörning.

Förlust av egendom med affektionsvärde. En gammal och kär fråga är om en
egendoms affektionsvärde skall kunna ersättas. Denna fråga har fått förnyad ak-
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tualitet sedan den svenska riksdagen vid ett par tillfällen begärt att frågan över-
vägs närmare. Många har emellertid tidigare varit skeptiska till en sådan ersätt-
ningsmöjlighet. En skada av detta slag har ansetts vara alltför beroende av sub-
jektiva känslor för att den skall kunna mätas efterens en något så när allmängiltig
måttstock.

En annan huvudfråga att diskutera vid detta nordiska juristmöte är ersättnings-
nivån vid ideell skada. I den allmänna debatten sägs ofta att denna ersättnings-
nivå är påfallande låg. Det beror emellertid på vad man jämför med. I för-
hållande till de skadeståndsbelopp som enligt massmedia döms ut i USA är det
otvivelaktigt på det sättet. Men ingen önskar väl på allvar en sådan utveckling av
skadeståndsbeloppen som har ägt rum där.

I varje fall när det gäller personskador - och det är oftast dessa skador som de-
batten gäller - är ersättningen för ideell skada i de nordiska länderna inte onor-
malt låg i jämförelse med andra europeiska länder. Tvärtom är ersättningen, åt-
minstone i Sverige, mer generös när det gäller lättare skador. Däremot ligger er-
sättningen för de allvarligaste skadorna i många europeiska länder på en högre
nivå än den maximiersättning på ungefär en halv miljon kr. som tillämpas i Sveri-
ge.

Det är naturligt om man i ett resursknappt samhälle inriktar sig på att täcka de
grundläggande behoven och låter ersättning för ideell skada komma i andra hand.
Med ett ökat välstånd växer kraven på denna ersättning. I dagens samhälle vär-
deras förluster av olika s.k. livskvaliteter på ett annat sätt än förr. Exempelvis har
fritiden fått en allt större betydelse för de flesta människor, och en skada som
nedsätter möjligheterna att utnyttja fritiden på ett meningsfullt sätt blir av denna
anledning mer kännbar än tidigare. Den standardhöjning och de ändrade levnads-
omständigheter i övrigt som har skett på senare tid skapar alltså ett tryck på hög-
re ersättningar för ideell skada.

Både i Norge och i Sverige ser man för närvarande över reglerna om ersättning
för ideell skada i samband med personskada. Ett resultat av detta reformarbete
kan, åtminstone i Sverige, bli att ersättningsnivån för de allvarligaste skadorna
höjs rätt väsentligt. Eftersom det totalt sett rör sig om ett sannolikt ganska litet
antal sådana skador torde en höjning av detta slag inte behöva få några oförmån-
liga konsekvenser i form av nämnvärt förhöjda försäkringspremier eller sam-
hällskostnader i övrigt.

I samhällsdebatten får frågan om individens rättsskydd allt större uppmärksam-
het. Intresset fokuseras bl.a. på de ersättningsbelopp som döms ut vid olika
kränkningar av den personliga integriteten. När det gäller våldtäktsbrott och an-
dra sexualbrott är det nog en allmän uppfattning i Sverige att skadestånden är
alltför låga. Under senare år har dock beloppen höjts ganska kraftigt. Ersätt-
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ningsnivån för lidande vid våldtäkt, som i början av 1980-talet låg på 5.000 kr. i
„normala fall", har numera stigit till ca 40.000 kr. Vid grövre sexualbrott mot
barn bestäms ersättning för lidande vanligen till ännu högre belopp. Någon ten-
dens til en motsvarande höjning kan knappast skönjas beträffande ersättningen
för lidande vid ärekränkning. De belopp som brukar dömas ut i dessa fall har se-
dan länge legat på en nivå som varierar mellan 5.000 och 20.000 kr.

Det reformarbete som pågår i Norge och Sverige beträffande ersättning för ide-
ell skada i samband med personskada tar också sikte på ersättning för lidande vid
sexualbrott. För min del tror jag att det inom området för ideell skada är framför
allt vid lidande i samband med sexuella övergrepp som man, bl.a. till följd av det-
ta reformarbete, kan vänta sig en utveckling i Sverige mot allt högre ersättningar.
Möjligen kan också ersättningarna vid förtal i massmedia komma att stiga betyd-
ligt. Det har någon gång sagts att det i Sverige för närvarande är ganska billigt att
ta heder och ära av folk, kanske rentav det billigaste man kan ta av någon.

Att jämföra ersättningsnivån vid ideell skada inom olika rättsområden kan gi-
vetvis ha sitt intresse. Ett drastiskt exempel, som jag har lämnat i mitt referat, är
att en kvinna som i arbetslivet missgynnas av sin arbetsgivare på grund av sitt kön
kan få rätt till allmänt skadestånd med kanske 25.000 kr., medan ersättning för li-
dande som tillfogas henne om hon blir våldtagen av arbetsgivaren först helt ny-
ligen har börjat komma upp i eller överstiga denna nivå.

En sådan jämförelse ger emellertid inte så mycket. Som jag redan tidigare har
varit inne på bärs ersättning för ideell skada inom olika rättsområden upp av skil-
da syften. Vidare är möjligheterna att ersätta ideell skada större på vissa om-
råden, t.ex. inom arbetsrätten och patenträtten, än på andra. En viktig om-
ständighet är också att skattereglerna tillämpas på olika sätt vid skilda slag av ide-
ell skada; skadestånden kan därigenom i realiteten bli olika värda. Man får nog
av dessa skäl leva med många av de ojämnheter i ersättningsnivån som kan före-
ligga beträffande ideell skada på olika områden.

Sammanfattningsvis tror jag att ersättningsnivån vid ideell skada kommer att
höjas ganska kraftigt för de allvarligaste personskadorna och för lidande vid sexu-
albrott. Det tycker säkert många, liksom jag själv, är en riktig utveckling.

Korreferenten, professor Anders Vinding Kruse, Danmark:

En ung dansker på 16 år blev dræbt i U.S.A. ved en ulykke. Den ansvarlige,
blev ved en jury-afgørelse dømt til at betale den 16-åriges forældre i Danmark
henimod 40 millioner kroner i erstatning for sønnens død. Et forældrepar som i
Danmark overværer, at deres 16 årige søn bliver dræbt ved en trafikulykke, hvor
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bilisten har kørt uforsvarligt, vil derimod ikke få nogen som helst erstatning.
Denne forskel i retsstillingen mellem de to tilfælde, afspejler det faktum, at der er
meget store forskelle mellem de enkelte landes stilling til personskade og ikke
mindst, hvor det drejer sig om erstatning for ikke- økonomisk skade, eller med
det smukke udtryk „ideel skade".

Både på nordisk og på andet internationalt plan haster det faktisk ganske me-
get med at opnå en tilnærmelse mellem reglerne. Det skylder den betydelige in-
ternationalisering, som erstatningsretten vedrørende personskader i vor tid er
kommet ind i. Dette skyldes jo blandt andet det stærkt stigende internationale
samkvem. Man kan bare tænke på biltrafikken. Denne er jo desværre præget af
en meget stor ulykkesfrekvens og som følge af den store samfærdsel mellem lan-
dene vil en færdselsulykke meget ofte blive bedømt efter en retstilstand, som af-
viger betydeligt fra den retstilstand, der hersker i den tilskadekomnes hjemland,
hvilket ofte vil føles som meget utilfredsstillende. Ja, i nogen tilfælde ganske uret-
færdigt.

Dette accentuerer ønskeligheden af at få tilnærmet reglerne mest muligt til hin-
anden, foruden at få fastslået, hvor stort behovet for erstatning af ideel skade
egentligt er. Derfor er der gode grunde til at emnet nu bliver taget op, og den
indgående og fortrinlige redegørelse, som vi har fået af referenten Edvard Nils-
son, vil i høj grad hjælpe med til en afklaring af problemerne.

Jeg skal, i de synspunkter som jeg fremsætter, forsøge at undgå gentagelser og i
det hele taget ikke komme ind på nogen af referentens forskellige redegørelser,
hvori jeg er ganske enig.

Ved overvejelserne over, i hvilket omfang der bør gives godtgørelse for ideel
skade, må man, som referenten også fremhæver, både se på behovet for erstat-
ning hos de skadelidte og på erstatningernes præventive effekt. Disse to hensyn
har imidlertid megen forskellig vægt i de enkelte tilfældegrupper.

Ser vi først på personskader med svie og smerte samt varigt mén, invaliditet,
kan vi utvivlsomt registrere et stærkt ønske hos de tilskadekomne om en betydelig
godtgørelse. Men det må naturligvis i høj grad gøres afhængig af eller tilpasses de
øvrige erstatningsniveauers højde for personskader. Spørger vi derimod om er-
statningsniveauets højde kan have en betydning for præventionen her, må vi nok
sige, at den er næppe stor. Godtgørelsen gives som regel i forbindelse med erstat-
ning for tab af erhvervsevne og vil ofte kun udgøre en mindre del af den samlede
erstatning for personskaden. Endvidere vil der i de fleste tilfælde her foreligge en
ansvarsforsikring, der ganske vist nok kan stille betingelser om skadesforebyg-
gende tiltag, og der kan også være regler om selvrisiko, men justeringer af spørgs-
målet om skadeserstatning for svie og smerte vil næppe have nogen særlig ind-
flydelse.
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Efter vor erstatningslov fra 1984, udmåles svie og smerte samt godtgørelse for
varigt mén efter en løntalsreguleret skala. Ved méngodtgørelsen i de værste sager
er maksimum 316.000,- kr., med en vis mulighed for domstolen til at justere be-
løbene i særlige tilfælde. Denne skalabestemte udmåling er overordentlig nem at
administrere for domstolene, for forsikringsselskaberne og skadelidendes advoka-
ter, og den har i det store hele ikke været særligt kritiseret.

Et spørgsmål, som erstatningsloven ikke har reguleret, men som er blevet me-
get aktuelt, er, i hvilket omfang der kan ydes erstatning for forvoldelse af chok.
Chokfremkaldelsen kan resultere i en psykisk lidelse, som nedsætter skadelidtes
arbejdsevne, altså blive et økonomisk tab. Men den kan også volde den på-
gældende en ideel skade i form af sorg over en nærpårørendes død. På dette om-
råde har de danske domstole været meget tilbageholdne. Det gælder sådan set
først og fremmest det økonomiske tab; her har man ikke været særligt indstillet
på at give erstatning for det økonomiske tab og man har næsten været totalt af-
visende når det drejer sig om det mere psykiske, for eksempel sorgen over den af-
døde. Her mener jeg at der for dansk rets vedkommende bør åbnes større mulig-
heder for at yde erstatning i disse tilfælde.

Ser vi på dansk domspraksis, viser det sig, at der kun i visse tilfælde gives erstat-
ning, hvor chokket er forvoldt ved en ellers ansvarspådragende handling. Der er
samtidig den ejendommelighed ved retspraksis, at de enkelte domme ved be-
dømmelsen af ansvarsspørgsmålet anlægger forskellige synspunkter. Nogle lægger
vægt på adækvanssynspunktet, medens andre ser på, om chokket har været direk-
te eller indirekte forvoldt, forstået på den måde at man enten har fået det ved, at
lide fysisk overlast, eller ved at man tror at man har været i stor fare for fysisk
overlast, hvorimod man ikke får noget, hvis blot man ser en anden komme ud for
en alvorlig skade. Det gælder også selv om det rør sig om en nærpårørende. Jeg
kan nævne et par karakteristiske domme. Vi har en dom fra 1954: Under en ud-
videlse af en fabrik styrtede en af fabrikens gavlmure sammen på grund af en
uforsvarligt foretaget udgravning. Ved sammenstyrtningen blev en kvindelig ar-
bejder dræbt, fordi gavlmuren faldt ned over den maskine, som hun, i det øjeblik
sammenstyrtningen skete, passede for en anden kvindelig arbejder. Da den an-
den kort efter kom tilbage og så det hele i ruiner også, at hendes afløser var ble-
vet dræbt, hørte om ulykkens enkeltheder, fik hun et chok der medførte nervøsi-
tet og eksem og arbejdsudygtighed i en ganske lang tid, men hun fik ikke nogen
erstatning idet den forvoldte skade fandtes at være en for „fjern og upåregnelig
følge af sammenstyrtningen". Her kan man nok anvende adækvansbetingelsen
som forklaring på en sag av den type.

Men ser vi på én anden sag, der drejede det sig om en syv-årig dreng som kom
meget alvorligt til skade idet han ville trække noget chokolade, i automat. Ved
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den manøvere væltede automaten fordi den var uforsvarligt sat op, og han kom
slemt til skade. Han fik selvfølgelig erstatning men moderen fik ikke erstatning,
for det chok, som hun fik ved synet af ulykken og som gjorde hende uarbejds-
dygtig i et vist tidsrum.

En dom fra 1988. Her var en kvinde blevet opereret. Hun havde et spædbarn
med til hospitalet. En time efter opvågningen fra bedövelsen overlod hospitalet
hende barnet til amning. Hun faldt i søvn, stadigvæk en eftervirkning af be-
døvelsen og tabte barnet på gulvet, hvorved det pådrog sig et kraniebrud. Hun fik
et chok ved at vågne og høre barnet skrige og se det ligge med kraniebrud nede
på gulvet. Barnet kom sig ret hurtigt men hun udviklede et trauma og var uar-
bejdsdygtig i ganske lang tid. I domspræmisserne siger man, at der findes at bestå
et ansvarsgrundlag hos hospitalet på grund af den manglende overvågning, men
forholdet findes ikke at omfatte hospitalets erstatningspligt. Det var en enkelt
dissens. Så man kan konstatere, at selv om det er nære pårørende der ser den på-
gældende bliver skadet, får man ikke nogen erstatning. Domstolene siger bare, at
skaden ikke omfattes af erstatningspligten. Der kan også anføres andre syns-
punkter. Man kan nævne at det er farligt, hvis man vidtgående giver erstatning i
disse tilfælde. Det kan føre til skinbeviser, som kan føre til misbrug af erstatnings-
instituttet. Men når det drejer sig om, nærpårørende, som i dette tilfælde mor og
barn, elles ægtefælle, er der ikke stor fare for misbrug af erstatningsinstituttet, og
her kunne man, forsåvidt angår de økonomiske skader, og også til en vis grad når
det drejer sig om de ikke-øknomiske skader godt give en større erstatning.

Dette fører frem til spørgsmålet med erstatning for sorgen over den afdøde, der
er blevet dræbt ved en ansvarspådragende handling. Dette spørgmål har fået en
meget sørgelig og aktuel betydning ved ulykken vedrørende Scandinavian Star,
som fandt sted for nogle måneder siden. Skibskatastrofen fik 159 dødsofre, heraf
var der 28 børn. Både fra de pårørendes side og fra anden side blev der udtrykt
stor forargelse over, at dansk ret ikke giver nogen form for erstatning eller op-
rejsning til forældrene til børnene i sådanne tilfælde. Det blev også kritiseret, at
personer der havde mistet en ægtefælle, heller ikke fik erstatning medmindre det
kunne gives under reglerne om forsørgertab. Man indledte forhandlinger med
skibets forsikringsselskab og selv om det var klart, at der ikke forelå noget rets-
krav, endte forhandlingerne med, at forsikringsselskabet ville give forældrene
50.000,- kroner for et barn, der var omkommet. Beløbet er blevet motiveret med,
at forældrene har brug for midler til ferie, psykolog, ommøblering af hjemmet og
så videre. Desuden vil alle overlevende få 20.000,- kroner til omkostninger i for-
bindelse med ulykken. Endvidere vil alle overlevende blive tilbudt 20.00,- kroner
hvis de rejste sammen med en, der omkom.

På baggrund af ulykken har jeg forsøgt et lille privat rundspørge blandt jurister
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og ikke-jurister om, hvordan de ser på disse problemer. Der var meget delte me-
ninger. Nogle fandt det aldeles stødende at man skulle have erstatning for sorgen
over et barns død. Andre fandt det dog rimeligt, at forældre fik et vist beløb til
udokumenterede udgifter som for eksempel helbredelsesomkostninger, ændring
af livsførelse etc. Enkelte fandt, at selv en betydelig erstatning kunne begrundes
med forældrenes mange udgifter til barnets underhold, opdragelse med videre
indtil ulykken. For mit eget vedkommende føler jeg, at der er rimelighed i at yde
en erstatning. Efter min mening, mener jeg erfaringerne når det drejer sig om
ménerstatninger, er udgangspunktet det bedste, at man tager det i et bestemt be-
løb eller en skala. Det er let at administrere, og det er overordentligt vanskeligt
for domstolene selv at skønnne om disse beløbs størrelse.

Det var hvad jeg ville sige om de fysisk forvoldte personskader, hvis justering
af niveauet kan tænkes, men vi har nogle skader som ligger på grænsen. Det er
voldtægtssager, og det er sager hvor for eksempel en ægtefælle overfalder ægte-
fællen, i et mordforsøg. Også i disse tilfælde mener jeg at der skal gives mener-
statning. Her har for nylig dansk Højesteret dog været ret afvisende.

Går vi så over til det som vi danskere kalder for ikke-integritetskrænkelser, så
møder vi også en meget broget mængde. Det er krænkelser af forfatter- og kunst-
nerrettigheder, retstridig adfærd under erhvervsudøvelse, illoyal konkurrence,
utilbørlig markedsføring, ulovlige strejker eller lock-outer og boykot, krænkelser
af privatlivets fred, æreskrænkelser, volds- og sædelighedsforbrydelser, navne-
krænkelser og så videre.

Den mangfoldighed har dog visse træk tilfælles, nemlig for det første at de ikke
er lette at forsikre sig imod, der vil normalt ikke være nogen forsikringsdækning.
Det vil også være karakteristisk at i mange af disse sager kan det være vanskeligt
at bedømme et økonomiskt tab og det kan også tale for at man er mere liberal
med at give ideel erstatning i disse sager. Det er også typisk at skadevolderne
normalt er i stand til at kunne betale selv høje erstatninger. Det drejer sig nor-
malt om erhvervsvirksomheder, medier, arbejdsgiverforeninger, ugeblade, radio-
fonier etc.

Og her har erstatningen også et andet sigte, nemlig at give en særlig oprejsning.
Det er klart for eksempel ved injurier, men også ved krænkelser af privatlivets
fred og så videre.

Dette fører mig til den betragtning, at forhøjelsen af erstatningerne ved person-
skader, fysisk forvoldte ménerstatninger ikke tiltrænger nogen større justering, i
hvert fald ikke udfra synspunktet at det giver en større præventiv virkning. Så vil
jeg derimod sige at på det andet område, som vi her omtaler, der har prævention-
en en langt større betydning og derfor kan der her være indicier der taler for at
man høj er for erstatningsniveauet, hvilket referenten også var inde på.
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Vi har jo også i vores erstatningslov fået en regel om tortfremkaldelse ved per-
sonlig krænkelse, og den går sådan set både på integritets- og ikke-integritets-
krænkelser. Her skal man altså betale den forurettede godtgørelsen for tort i disse
sager. I motiverne lægger man vægt på at der skal tages hensyn til handlingens be-
skaffenhed, navnlig krænkelsens grovhed.

Ja, hermed er vi kommet til slutningen. Jeg kan sige at resultatet af mine over-
vejelser, for at besvare referentens hovedspørgsmål, så trænger området for
ideelle skader, i hvert fald i Danmark, til forskellige udvidelser, navnlig ved chok-
skade, forårsaget af en nærpårørendes død eller lignende tilfælde. Den takst-
mæssige beregning kan justeres når det drejer sig om svie, smerte, men her træn-
ger man ikke til nogen voldsom ændring hvorimod, når vi står over for vold og
voldtægtstilfælde, nok burde øge erstatningen for tortfremkaldelsen.

Debatlederen, f.d. justitierådet Ulf K. Nordenson, Sverige:

Tack, Anders Vinding Kruse, för det här inledningsanförandet, som genom att
fokusera på vissa speciella och högaktuella aspekter av ämnet och genom att du
framkastar en del ganska konkreta reformönskemål blir ett väldigt nyttigt och sti-
mulerande underlag för vår diskussion.

Antalet problem av rättslig, rättsteknisk, rättspolitisk, ekonomisk, social - vad
man nu vill - karaktär på det här området, det är praktiskt taget oändligt. Vi må-
ste underkasta oss någon begränsning för att debatten skall bli meningsfull. Jag
skall bara tillåta mig att, mycket punktvis, rekapitulera några av vad jag tror vore
dom viktigaste punkterna som jag skulle vilja vädja till de närvarande att försöka
koncentrera debatten på. Låt mig först allmännt säga att det kan, när det gäller
den första delen, finnas anledning att beröra frågor om ersättningsrätten, dess
eksistens eller behovet av en ersättningsrätt på i stort sätt fem områden som har
nämnts här, nämligen vid kränkningar av personlig integritet utan samband med
personskada, alltså angrepp på privatlivets fred vid intrång i immateriella rättig-
heter som varumärken, mönster, patent och så vidare; vid sakskador når det gäl-
ler möjligheten att överväga en ersättning för affektionsvärden; vid miljöskador,
naturligtvis också ett högaktuelt problem med tanke på den stegrande medveten-
heten om miljöskadeproblemen och slutligen vid avtalsbrott av olika slag. En an-
nan generell fråga som är av närmast rättspolitisk karaktär och därför i hög grad
blir bestämmande för om ersättning för ideell skada skall betalas i olika situatio-
ner är givetvis vilket eller vilka syften eller vilka ändamål man vill tillgodose med
en ersättningsregel. En fråga som ju mycket väl kan tänkas besvarad på olika sätt
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på olika områden, och det är ju här sådant som skadeståndets reparativa respekti-
ve preventiva funktion kommer i blickfältet men också, som Edvard Nilsson
nämnde, sådant som ett önskemål om att bereda den skadelidandes upprättelse
för en kränkning eller att tillhandahålla ett surrogat för en obevisad eller obevis-
bar snarast ekonomisk skada. En annan fråga som är av gammalt datum och som
fortfarande har aktualitet för åtminstone två av våra länder, Finland och Sverige,
och som tidigare väl haft det för Norge och Danmark också - jag vågar inte svara
för Island - kan väl formuleras så: Skall man i någon utsträckning eller rent av
mer generellt ställa upp ett krav på straffbarhet för det beteende av en skadevål-
lare som man ifrågasätter skall ge ersättning? Eller skall man ställa upp någet an-
nat krav på visst klandervärt beteende av skadevållaren för att man skall til-
lerkänna den skadelidande en ersättning för ideell skada vid sådan kränkning av
personlig integritet, som inte är förbunden med personskada? Om man avstår
från att ställa upp den här typen av speciella kriterier får man möjligen ett pro-
blem hur man på annat sätt skall avgränsa en sådan här ersättningsrätt. En annan
fråga, som också nämndes av Edvard Nilsson, är om ersättningsrätten bör om-
fatta sådant som vi brukar i allmänt tal kalla för livskvaliteter, som väl närmast
omfattar möjligheten att utnyttja sin fritid och liknande och som man tidigare inte
har alls observerat. Det är en praktisk, tror jag, och högaktuell fråga. I det sam-
manhanget kan det vara anledning och ta upp en fråga, som närmast Anders Vin-
ding Kruse berörde, om ersättning för ideell skada med anledning av att någon
har utsatts för en chock eller drabbats av en sorg skulle kunna utges till en tredje
man, alltså annan än den mot vilken det skadevållande beteendet primärt var rik-
tat, exempelvis efterlevande vid dödsfall och liknande situationer. I Sverige be-
tecknar vi det här som en tredjemans- skada och principiellt avvisar vi, med vissa
mycket bestämda undantag, ersättning till tredje man, men här kan ha skett en
förändring av värderingarna som gör att man nu borde överväga en ändrad rätts-
politik så att säga. Men då måste man också fråga sig under vilka förutsättningar
närmare bestämt en sådan här ersättning skulle kunna utgå. Sedan är det ju en
självklarhet att vi måste i en sådan här diskussion någonstans, åtminstone i bak-
huvudet, observera den fortgående internationalisering på alla fält som också be-
rör oss mer eller mindre direkt och som naturligtvis även på det här området kan
tvinga oss ta hänsyn till de internationella förhållandena. Jag skulle slutligen ock-
så vilja peka på en fråga som kanske inte har nämnts så mycket under inlednings-
anförandena, nämligen vad skall försäkringsmöjligheterna på det här området,
och naturligtvis också försäkringskostnaderna, betyda och vilken roll skall de frå-
gorna tillåtas att spela när man utformar ersättningsregler för ideell skada.
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Verkställande direktören Pentti Aj o, Finland:

Jag representerar i det här sambandet förutom trafikförsäkringen även de fin-
ska patient och försäkringsordningarna och min avsikt är att inte bara komma
med en kort replik utan med lite filosofier som närmast har inspirerats av av-
sättningsposten „olägenheter i övrigt", som Edvard Nilsson så väl i sin inledning
beskrev. Men först kanske lite mera från den här allmäna nivån. Det är mycket
möjligt att en mera omfattande diskussion om skadeståndssystemens ersättnings-
nivå kommer att uppstå i Norden inom en överskådlig framtid. Därför borde man
faktiskt sträva redan nu till att på yrkesnivå precisera och definiera frågor som
gäller utformingen av de ideella ersättningarna i de nordiska länderna.

Att jämföra ersättningsnivåerna i de olika ländernas system är även helt all-
mänt sett mycket svårt. För att få en sanningsenlig bild borde hela det offentliga
ersättningssystemet i ifrågavarande land granskas, då den skadelidande till ex-
empel i samband med en trafikskada kan få största delen av sin ersättning genom
den offentliga sjukförsäkringen eller altså socialförsäkringen, sjukkassan, eller i
övrigt offentligt socialskydd.

Det kan inte vara ändamålsenligt att avsevärt höja ersättningsnivån i normsys-
temets topp och i förhållande till de mindre skadorna. I fråga om mycket svårt,
upp till 100% skadade invalider kunde en sådan höjning närmast anses som en di-
rekt inkomstöverföring till den skadades anhöriga.

Man kan förstås också spekulera rörande möjligheten om just den speciella er-
sättningsposten „olägenheter i övrigt" som uttryckligen har införts i Sverige och
huruvida det systemet skulle kunna införas i övriga länder. Till en dylik idé, är
det enligt min uppfattning, skäl att intaga en tämligen klart, om inte ytterst klart
avvisande ställning. Denna ersättningspost innefattar diffusa och ytterst svårbe-
dömbara faktorer, till exempel allmän olägenhet för den skadades arbete till följd
av skadan och extra påfrestning som förorsakas den skadade för att han eller hon
skall kunna utföra en viss arbetsprestation. Ersättningen är också avsedd att gott-
göra ökade resekostnader, slitage av kläder, allmänna rekreationskostnader och
dylikt. Alla faktorer som i många system redan förekommer i existerande ersätt-
ningsposter, till exempel i det finska systemet som ersättning för lyte och mén el-
ler beaktas i materiella personskadeersättningar som grundar sig på lagen och
normerna, till exempel invaliditetspension, klädbidrag, ökade kostnader för hem-
mets vård och förändringsarbeten i bostaden. Dessutom är ju rehabiliteringsstad-
gandena för närvarande, åtminstone i Finland, föremål för en revision i samma
riktning.

Det vore lätt för en domstol att använda vagt avgränsade stadganden genom
vilka ersättningar kunde kanaliseras utan att närmare motivera deras verkliga be-
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rättigande. Ett sådant stadgande kallar vi i Finland för „avstjälpningsparagraf"
och det är precis som jag nu försöker tala om. Som vi hörde, har svensk praxis vi-
sat att ersättningsnivån till och med kan uppgå till cirka 150.000 SEK. Denna er-
sättningstyp skulle förorsaka, onödiga rättstvister, medföra betydliga svårigheter i
handläggningen av ersättningsfunktionen och dessutom försvåra ersättningsut-
vecklingens prognosticering.

Till åtskillnad från Finland måste den skadelidande i trafik- och patientskador i
Sverige först söka ersättning från socialförsäkringen. Socialförsäkringssystemet
ersätter upp till 90% av skadan. Trafikförsäkringens andel av ersättningen blir så-
ledes någonting omkring 10%. Man kan säga att dessa svenska ersättningsord-
ningar trots den skadeståndsrättsliga grundvalen påminner om ett rent social-
försäkringssystem. I ett sådant system påverkas ersättningsnivåerna också av
andra faktorer än sådana som baserar sig på skadeståndsrätt. Ersättningsutveck-
lingen i Sverige bör således också granskas mot den här bakgrunden. Det svenska
ersättningssystemet i trafikförsäkring med därtill hörande kanalisering är främ-
mande för det finska ersättningssystemet, som grundar sig enbart på skadestånds-
rätt. Länder med i mindre mån socialskyddsbundna ersättningssystem bör alltså
akta sig för att importera nya ersättningsformer utan att beakta helheten. Det är
nämligen nog så enkelt att som svenskarna utveckla ordningen och utvidga den
inom ramen för den fria tioprocentsandelen. Men har man ett rent ersättningssy-
stem med premieansvaret kanaliserat till utövarna av den försäkringspliktiga
verksamheten är situationen olika med tanke på dylika utvidganden.

Skadeståndsrätten är en omtvistad sektor av rättslivet vilket redan konstaterats
i både inledarens och korreferentens inledningar. Men den håller ju också på att
utvecklas mycket kraftigt. Utvecklingen har gått i en sådan riktning att ersätt-
ningsansvar i allmänhet uppstår lättare än tidigare på grund av att vållandebe-
dömningen har åtstramats. På 1980-talet stadgades i Finland flera lagar som grun-
dar sig på objektivt ansvar däribland just patientskadelagen. Det senaste beviset
på sådan utveckling är produktansvarslagstiftningen som har kommit. Varemot
man kan konstatera den i motsatt riktning gående amerikanska tendensen där
man har haft flera lagmotioner som har väckts för att slippa det stränga pro-
duktansvaret men utan framgång. I produktansvarsskador har det genomsnittliga
ersättningsbeloppet per person varit nära 2.000.000 USD, och det har lett till att
ansvarsförsäkring inte alls är tillgänglig för vissa akiviteter som till exempel skrid-
skobanor och nöjesparker vilka som inrättningar tenderar försvinna på grund av
den här tendensen, för att inte tala om något som medicinska mottagningar för
gynekologi och liknande.

För de ideella skadornas del kan ersättningsnivån i Finland jämställas med den
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svenska. Den kan inte anses vara „anspråkslös" i internationell betydelse, utan
med iakttagande av ovannämnda synpunkter „konkurrenskraftig och sund" också
inom ramen för de nu existerande ersättningsposterna.

Det är omöjligt at utveckla en helt säker mätare för ideella skador. Därför tor-
de principen om full ersättning för ideella skador kunna förverkligast mest rättvist
genom ett normsystem. Härvid ansluter jag mig speciellt til korreferenten. Så
länge vetenskapen inte mäktar producera ett endast objektivt mätinstrument för
den skadelidandes individuella lidanden får vi faktiskt hålla oss till detta. I alla
fall så måste utgångspunkterna för normerna i mån av möjlighet i dagens läge
vara alltså en objektiv medicinsk utredning. Vid användningen av dessa normer
som fastställts för bestämmande av ersättning nås enligt generella regler ett i
genomsnitt rättvist slutresultat för varje skadelidandes del. Den skadelidandes eg-
na subjektiva syn på ersättningsnivån är en helt annan sak.

Den skadelidande får för sina skador en ersättning som dimensionerats på sam-
ma sätt som i fall av en annan motsvarande skadelidande. I fråga om normerna
för ideella skador föreligger i Finland för tillfället inga behov av stora ändringar.
Ersättningarna med stöd av trafik-, patient- och läkemedelsskadeförsäkringarna
skall också i fortsättningen basera sig på rent skadeståndsrättsliga grunder, vilkas
grundelement utgörs av principen om full ersättning och det sk. berikandeförbu-
det.

Som en hävdvunnen ståndpunkt i det nordiska skadeståndssystemet kan anses
att varje ersättningssystem förkastar ett ersättningsanspråk där det saknas stöd i
lag. I finsk rättspraxis har flera gånger förkastats föräldrarnas krav på ersättning
för det lidande som ett barns död åsamkat dem. Finlands HD 1984 II 122: För-
äldrarnas yrkande att av den som genom brott av vållande orsakat deras barns
död få ersättning för det psykiska lidande som chocken eftier barnets död åsam-
kat dem förkastades, emedan det inte grundade sig på lag.

HD 1978 II 43: En bilägares yrkande på att av skadevållarna få ersättning för
det obehag som orsakats honom genom en uppsåtlig skadegörelse på hans bils
motor, förkastades, emedan det saknade stöd i lag.

Högsta domstolen har i några särskilt grova fall av brott mot liv utvidgat ersätt-
ningen för lidande över det uttryckliga lagstadgandet.

HD 1983 II 8: Genom att döda ett barn hade gärningsmannen avsett att åsamka
barnets mor psykiskt lidande. Då detta lidande var jämförbart med sveda och
värk, hade modern rätt att utfå ersättning därför.

Med stöd av dessa avgöranden av Högsta domstolen kan dock inte ersättningen
för lidande utvidgas till trafik-, patient- och läkemedelsskadorna på grund av des-
sa skadors natur, då ansvaret i dessa skador ofta är ett objektivt ansvar och be-

7 Det 32. nordiske juristmøde
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greppet vållande är helt annat än i fall av brott. Från trafik-, patient- och läkeme-
delsskadeförsäkringarna, vilka grundar sig på skadeståndslagen, skall således inte
särskild ersättning för lidande utbetalas.

Det finns många negativa synpunkter att anlägga på försäkringsersättningar för
ideella skador på allmän nivå. Ersättningsregleringen av fall av ideel skada blir på
grund av skadans belopp och eventuella stridigheter mycket dyrare än hand-
läggningen av sjukvårdskostnader. Det har också ansetts att ersättningarna leder
till social orättvisa, då det beror på en slump om den skadelidande skadas inom
eller utom ett sådant ersättningssystem där en ideell skada ersätts. Just i det här
sammanhanget är det värt att notera att man i Norge inte betalar ersättning för
sveda och värk.

Stadgandena och attityderna i de olika nordiska länderna är mycket olika och
ingen enhetlighet och gemensam linje är i sikte för tillfället. Sådana stora ändrin-
gar på nordisk nivå som kunde återspeglas direkt också i det finska systemen tor-
de inte vara att vänta åtminstone under innevarande årtusende. Jag är altså lite
pessimistisk här. Sådana projekt har också fått träda i bakgrunden för EG-
utvecklingen. Ändringar av normnivån kan dock förverkligas tämligen snabbt
som separata avgöranden, såsom redan har gjorts i Sverige.

Och jag skall sammanfatta: Som systemens ersättningspolitiska grund skall fort-
farande anses den i vår skadeståndsrätt ingående principen om full ersättning och
sådan ersättningsnivå som baserar sig på berikandeförbudet. De immateriella
normersättningarna skall höjas årligen i proportion till höjningen av inkomstnivån
och levnadskostnaderna. Om det kan påvisas att ersättningsnivå har blivit efter
utvecklingen av den allmänna levnadsstandarden och den så kallade levnadskvali-
teten kan denna utvecling beaktas och en allmän höjning av ersättningsnivån god-
tas, om höjningen är kontollerad och moderat. Man skall akta sig för svårav-
gränsade ersättningsposter. Man skall akta sig för avstjälpningsparagraffer.

Professor Anders Agell, Sverige:

Referatet liksom vad vi har hört här i dag visar hur omfattande och komplext
det område är som diskuteras. Jag menar för min del att vi har att göra med flera
olika problem eller till och med problemområden, och att man måste ta en sak i
sänder. Låt vara att ett sammanhållande element är frågan om ersättning som in-
te direkt kan klassificeras som ersättning för ekonomisk skada. Herr ordföranden
indelade området i fem grupper men då hoppade han över ersättning för sveda
och värk samt lyte och men vid kroppsskada. Det blir en sjätte grupp om man tar



Ideel skade - erstatningsret og erstatningsniveau 99

med den också. Vi har då flera grupper av fall där det klart är fråga om ersättning
för personligt lidande av det ena eller det andra slaget. Dit hör naturligtvis då
kroppsskadorna, som utgör den stora gruppen.

Hur långt skall man gå i att ge skydd för den personliga integriteten i fråga om
lidande i sådana fall när det inte är fråga om kroppsskada? Den särskilt nämnda
gruppen intrång i immaterialrätt kan, såvitt jag förstär ses som ett specialfall av
ett lidande som någon utsatts för. Sakskador, miljöskador och avtalsbrott som
presenterades som de tre återstående grupperna, tycker jag är av väsentligt an-
norlunda karaktär. I den mån det diskuterats ersättning för sakskador inom kon-
sumentområdet och rentav på miljöskadeområdet, är det inte fråga om ett lidan-
de jämställt med lidandet i de första grupperna av fall, utan det är som vi har hört
här fråga om att man tycker att livskvaliteten har ett egenvärde, fritiden har ett
egenvärde, miljön har ett affektionsvärde. Vad det är frågan om då, enligt min
uppfattning, är att man inte ger ersättning för något direkt lidande, möjligen med
undantag för affektionsvärdet, utan att man av olika skäl tycker att det är rimligt
att sätta något pris på en typ av intrång som man har råkat ut för, i sådana fall då
det inte kan påvisas någon direkt ekonomisk skada. Jag tycker det är ganska ty-
piskt när det nu diskuteras ersättning i avtalsförhållanden för obehag som konsu-
menter utsätts för, att även om en konsument inte råkar ut för någon klar ekono-
misk skada så vill man ge någon ersättning. Det är inte frågan om lidande i vanlig
mening.

Jag vill säga några ord om den grupp av fall som jag kanske tycker erbjuder de
största och intressantaste problemen också för nordisk rättsjämförelse. Det gäller
handlingar som medför lidande för någon annan utan att det är frågan om
kroppsskador. Chockskadorna lämnar jag emellertid därhän, därför att de erbju-
der ju, så vitt jag förstår, en speciell problematik. Där är det inte bara frågan om
ersättning för psykiskt lidande, utan i lika hög grad en fråga om i vilken utsträck-
ning man skall ge ersättning för ekonomisk skada på grund av chock.

Tittar man emellertid på området för integritetskränkningar i övrigt enligt det
språkbruk som har utvecklats på senare år, så vet vi ju att i Finland och Sverige så
krävs det brottslig handling av en viss typ, som innebär ärekränkning eller ofre-
dande eller som på annat sätt riktar sig mot vederbörandes personlighet, mer el-
ler mindre.

I Danmark har man, efter vad jag förstår, den mest vittgående helt civilrättsliga
bestämmelsen där det sägs att kränkning av annans frihet, fred, ära eller person
kan leda till ersättning för lidande.

I Norge är ersättningsregeln, som framgår i referatet, uppdelad i två steg. Först
kan det utgå „oprejsing" vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande som inne-
bär annan kränkning eller skada av icke-ekonomisk art. Men i ett andra steg så
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sträcks ansvaret ut på det viset att även andra fall av icke-ekonomisk skada kan
ersättas, om någon har kränkt annans ära eller privatlivets fred. Jag tycker det
vore intressant att få en utredning eller en rejäl undersökning, som jämför Fin-
land och Sverige å ena sidan och Norge och Danmark å andra sidan för att under-
söka i vad mån olikheterna i principiella utgångspunkter leder till skilda resultat i
praktiken. Det som är säreget för svensk rätt är ju kopplingen till brottslig hand-
ling. Den modellen beror på historiska skäl och har kanske vissa praktiska skäl
för sig. Det är enkelt att konstatera när det är en brottslig handling.

Men frågan är i dag om det är en rimlig begränsning att göra rätten till ersätt-
ning för lidande beroende av att det är en brottslig handling. Edvard Nilsson har i
sitt referat undrat om man inte stöter på en del principiella och begreppsmässiga
svårigheter om man ger upp det kravet. Då måste man på annat sätt avgöra olika
handlingars rättsstridighet med tanke på ersättning för lidande, men det är ju nå-
gonting som man tydligen klarar i de flesta andra länder och varför skulle vi inte
kunna göra det i Sverige också. Jag kunde tänka mig, om jag vågar komma med
lite djärva uppslag här, att man skulle ha en lagregel som inte enbart anknöt till
kravet på brottslig handling utan vore lite vidare utformad, men som innebar att /
varje fall om det är en brottslig handling så skall det utgå ersättning. Men man
kan tänka sig en del andra fall också. Detta skulle ge domstolarna lite större
utrymme för rättskapande verksamhet än enligt den nuvarande svenska reglerin-
gen.

Men å andra sidan skulle jag vilja säga i anslutning till referatet att det är ju så,
även när vi i Sverige har ett krav på brottslig handling som skall rikta sig mot ära,
fred, frihet och så vidare, att domstolarna dock försöker tänja vilka brott som
skall betraktas vara av den arten att de ger ersättning för lidande. Det nämns här
exempel på väskryckning och rån, som har föranlett ersättning för lidande, och
också inbrott.

En omständighet till som gör det intressant att diskutera anknytning till brott-
slig handling är att vi har precis samma problem när det gäller ersättning för ren
förmögenhetsskada, alltså ekonomisk skada utan samband med skada på person
eller sak. När det gäller sådan ekonomisk skada är ju utgångsläget i Sverige och
Finland att det skall till en brottslig handling av något slag för att det skall före-
ligga en ersättningsrätt. Också detta är ju internationellt sett mycket ovanligt.
Kravet på brottslig handling har i Sverige kallats för spärrregeln. Också den re-
geln skulle kunna vidgas på så sätt jag nyss antytt i fråga om ansvaret för lidande.
Regeln ger dock i och för sig domstolarna möjlighet att utdöma ersättning även
utanför området för brottsliga handlingar och behöver därför inte i praktiken hin-
dra rättsutvecklingen i praxis.

Jag hinner inte komma in på förhållandet mellan straff och skadestånd här,
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men det är naturligtvis en sak som skulle behöva en allmän analys och som också
berör den fråga som referenten var inne på, om skuld skall påverka vilken ersätt-
ning skall utgå för en kränkning som innebär lidande för den utsatte och här har
Edvard Nilsson positionen att skulden som sådan skall inte rycka ersättningen
därför att det skulle vara uttryck för hembegär om man ger ersättning. Jag kan
hålla med om detta för närvarande på det viset att om man låter skulden som så-
dan höja ersättningsnivån då hamnar man nog i vissa svårigheter eftersom ut-
gångspunkten är att handlingen samtidigt måste vara straffbar. Och det kan ju
kanske vara en viss risk att gärningsmannen blev utsatt för dubbla påföljder om
man i hänsyn till hans skuld dels höjer straffet och dels också höjer ersättnings-
nivån. En annan sak är att, och det antyder väl Edvard Nilsson i sin rapport, att
en grövre gärning kan öka det lidande som gärningsmannen utsätts för och det är
så vitt jag förstår ofta ett mycket närliggande och karakteristiskt resonemang. Är
det en grov våldtäkt så ökar det det lidande som offret är utsatt för, är det ett
grovt förfarande vid ärekränkning så kan det också öka det lidande som offret ut-
sätts för. Och Edvard Nilsson är inte främmande för den tanken men jag skulle
kanske vilja understryka den lite starkare än vad han har gjort.

Professor emeritus Jan Hellner, Sverige:

Edvard Nilssons rapport har den stora förtjänsten att den innehåller en allmän
översikt av hela området, inte bara lägger huvudvikten vid personskador. Det
riktar uppmärksamheten på att man måste göra klart för sig, vilka intressen som
skall skyddas genom ersättningsreglerna.

I många fall är det, såsom antytts, i trängre mening ekonomiska intressen som
ligger bakom, men om man inte lyckas identifiera och analysera dem talar man
om ideel skada. Rättsekonomer har visat att även t ex förlust av fritid kan be-
traktas från synpunkten av intrång i ett ekonomiskt intresse. Även om det inte
finns några allmänt godtagna resultat ger analysen oss möjlighet att välja mellan
olika ståndpunkter och värderingar.

Vid personskada är det allmänt erkänt att fysisk smärta och lidande är intrång i
intressen som man vill skydda. Det samma gäller den förnedring som en männi-
ska känner över att nödgas uppträda med lyte och men. Mycket mera tvivelaktigt
är om man skall betrakta de anhörigas intresse som värt ett skydd. Det räcker in-
te med att säga att det är många anhöriga som lider svårt med de skadede.

Livskvalitet är en alldeles för vag term för att duga som kriterium för vad som
skall berättiga till ersättning. Detta visar sig bl a när man frågar om skyddet för
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den personliga integriteten. Ser man på datalagen, som i princip skall skydda det-
ta intresse, finner man att lagen skyddar också en del diffusa ekonomiska intres-
sen.

Det räcker inte med att analysera intressena. Man måste göra klart för sig vad
som är en kränkning. En kränkning förutsätter att någon är ansvarig. Jag kan inte
bli kränkt av en olycka för vilken jag är ensam ansvarig. Reflekterar man över
detta kommer man in på en analys som går tvärs över de kategorier som ligger
närmast att uppställa med ledning av lagstadganden och yttre kriterier.

Allmänna synpunkter av detta slag måste enligt min mening föras in i debatten
när man skall bestämma vilken ideell skada som skal ersättas.

Justitierådet Bertil Bengtsson, Sverige:

Jag vill närmast ta upp en sak som Edvard Nilsson något berörde och sedan
Anders Agell kom in på, nämligen frågan om det skall utgå ideell ersättning i alla
möjliga situationer utom i de klassiska fallen. Edvard Nilssons referat gav ju en
del exempel på att man försökt utvidga området för ideellt skadestånd till olika
kränkningar och avtalsbrott, där man förut inte hade tänkt sig att den typen av
ersättning skulle vara möjlig. Jag har själv tidigare tyckt att detta var en bra tan-
ke, men nu har jag blivit bekymrad för en sådan allmän regel som Anders Agell
ansåg vara är tänkbar - att domstolarna skulle ha en viss frihet att döma ut ideell
ersättning i olika lägen.

Jeg tror visserligen inte att de ekonomiska konsekvenserna kommer att bli all-
varliga, som man enligt Edvard Nilsson varit inne på i diskussionerna. Men däre-
mot tror jag det skulle ställa till besvär för skaderegleringen inom försäkrings-
bolagen och i andra sammanhang. Vad gjort mig bekymrad är bland annat en
genomgång som jag av andra orsaker gjort av justitiekanslernas praxis under nå-
gra år - det är han som i Sverige reglerar skador som orsakas av fel av de statliga
myndigheterna. Man ser där hur folk i allmänhet - utan advokat, eller ibland med
hjälp av advokat - i alla möjliga sammanhang kräver ideell ersättning för kränk-
ningar av alla möjliga slag, kanske bara att myndigheterna inte trott på vad någon
sagt eller på annat sätt gjort någon upprörd. Då får man en tankeställare, och
man frågar sig: år detta ett slags krav som man bör släppa loss genom en allmänt
formulerad bestämmelse om ideellt skadestånd? Det må vara hänt att vi i Sverige
varit inne på något liknande i fråga om patentintrång - där är det ju inte vanligt
folk som blir lidande. Men om däremot vanligt folk får veta att det finns en chans
att få ersättning av den rika staten för olika kränkningar av ideella intressen kan
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det ställa till praktiska problem. Det kan dessutom skapa en skadeståndsaptit
som inte är så tilltalande när skadeståndet grundas på sådana händelser. Jag tyc-
ker det närmast är stötande att kalla den här typen av kränkningar för ideell ska-
da - alltså sådan skada som annars blir resultatet av t.ex. våldtäkt eller allvarlig
personskada. Det är två helt skilda slag av lidande.

En sak som bör påpekas är att i Sverige, liksom väl också i de andra nordiska
länderna, har skadeståndsrätten numera dessvärra blivit politiserad. Vad vi sitter
och säger här kan vara mycket bra, men sedan kan några riksdagsmän få fatt i nå-
got uppslag, och då kan det hända de mest överraskande saker. Det ger ju en
poäng att motionera i riksdagen om ökad rätt till ideell skada - det vädjar till
folks känslor för dem som rakar illa ut i olika sammanhang. Visst är det förträff-
liga känslor, men de kan leda till en skadeståndsrätt som ställer till stora be-
kymmer.

Med tiden har jag alltså blivit orolig för en sådan allmänt hållen regel som det
varit tal om hår. För närvarande skulle jag nog vilja säga att det bör anges exakt i
vilka fall som ideellt skadestånd skall utgå. Och beträffande kränkningar som inte
kan medföra några större skadeverkningar, där man vill ge ersättning närmast för
att något pigga upp den skadelidande, bör man vara mycket försiktig med att
medge ideellt skadestånd.

Debatlederen, f.d. justitierådet Ulf K. Nordensson, Sverige:

Man kanske skulle kunna hitta en balanspunkt mellan det extensiva skade-
ståndshungern och den normala och naturliga längtan efter tröst.

Professor Bo von Eyben, Danmark:

Der er næppe noget mere taknemmeligt end at argumentere for en forhøjelse
af erstatningsniveauet ved personskader, og der er næppe noget mere frustreren-
de end at argumentere for det modsatte. Det vil være nemmere at indföre erstat-
ning for svie og smerte i Norge end det vil være for de andre lande at afskaffe det.
Det må være nemmere for de andre lande at indføre „olägenheter i övrigt „end
det må være for Sverige at afskaffe det. Og særligt nemt er det at argumentere for
forhøjelse og udvidelse, når der ikke er noget som helst rationelt grundlag for at
diskutere, hvad erstatningen bør indefatte og på hvilket niveau. Og derfor har vi
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til stadighed disse forslag om udvidelse og forhøjelse af erstatningsniveauet for
ideeli skade, det seneste som nævnt af korreferenten, forslaget om at der skal
ydes erstatning til forældre ved et barns død. Man kan altid henvise til den øgede
betydning af de forskellige ideelle goder, som denne erstatning skal kompensere
for, f.eks. muligheder for aktivt fritidsliv og beskyttelse af privatlivets fred, myn-
dighedsindgreb, miljøforstyrrelser og så videre og man kan altid finde nogle lan-
de, hvor niveauet er højere ved ideell skade, end det er i ens eget land. Man kun-
ne sikkert også, hvis man er interesseret i det, finde nogle lande, hvor niveauet er
lavere, men det interesserer man sig normalt ikke så meget for. Vi kan glæde os
over, at niveauet i de nordiske lande, på personskadesområdet, ligger rimeligt tæt
på hinanden, og man kan også fremhæve, at hvis man ønsker yderligere til-
nærmelse mellem retstilstanden i de nordiske lande, så vil det blive vanskelig-
gjort, hvis et eller flere af landene på nuværende tidspunkt foretager en væsentlig
forhøjelse af niveauet. Det afgørende er imidlertid, at man må gøre sig klart, at
traditionen er uhyre stærk på dette område, hvis en sådan tilnærmelse skulle inde-
bære, at et eller flere af landene måtte give afkald på noget eller nedsætte niveau-
et i forhold til det hidtidige niveau.

Det er som nævnt let at argumentere for forhøjelse og udvidelse af den ideelle
erstatning. Derfor vil jeg som et hovedsynspunkt argumentere for det modsatte.
Jeg vil argumentere for, at der bør udvises tilbageholdenhed især på person-
skadesområdet, og jeg vil fremhæve to gode grunde til dette. Det første vedrør
det, som man kunne kalde den sociale retfærdighed. Uanset hvilken syn man har
på erstatningsretten, så er den udtryk for, at visse grupper af tilskadekomne får
en gunstigere behandling af samfundet end personer, som rammes af andre ulyk-
ker, sygdomme og så videre, og som må nøjes med de almindelige sociale sik-
ringsydelser. Sociale sikringssystemer rummer ingen form for kompensation, som
bare nærmer sig erstatningsrettens dækning af ideel skade. Der kan være gode
grunde til, at erstatningsretten favoriserer visse grupper af tilskadekomne, men
man må også erkende, at udfra en behovsbetragtning er denne favorisering i vidt
omfang vilkårlig. Dette, at erstatningsretten giver fuld dækning af det økonomi-
ske tab, kan betragtes som en gradsforskel i forhold til den dækning, som de soci-
ale sikringsordninger giver. Men erstatningsrettens dækning af ideel skade, er og
forbliver en artsforskel. Jeg mener, at man ikke bør sætte for store skel i den må-
de, hvorpå samfundet behandler forskellige grupper af personer, der af den ene
eller den anden grund rammes af handicap.

Det andet hovedsynspunkt, jeg vil fremhæve, er spørgmålet om resurseforbru-
get i forbindelse med indførelse af nye erstatningsordninger, der udvider området
for erstatningsberettigelse ved hjælp af forsikringsordninger, der virker direkte til
fordel for de tilskadekomne, eksempelvis patientforsikring og lignende. Der er
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ingen tvivl om, at disse ordninger frembyder en række fordele fremfor det tradi-
tionelle culpa-baserede erstatningsansvar. Men disse fordele opnås kun, hvis for-
sikringsydelserne i et sådant erstatningssystem ligger på erstatningsniveau, altså
ligger på niveau med den almindelige erstatningsret. Kun derved kan man opnå,
at erstatningssystemet gøres enstrenget på det pågældende område. Derfor må
disse erstatningsordninger også omfatte ideel erstatning. Dette at man forbe-
holder erstatning for ideel skade til det culpa-baserede ansvar, som vi stadigvæk
har eksempel på i den finske trafikforsikring, er efter min mening klart et udslag
af en forældet tankegang. Derfor er det et spørgsmål om resurser. Vi må erken-
de, at det er den ideelle erstatning, som er den store faktor i spørgsmålet om,
hvor store erstatninger vi vil give. Hvis erstatningsniveauet i erstatningsretten dri-
ves for højt op, kan det i sig selv vanskeliggøre en i øvrigt ønskelig udvikling af
forsikringsordninger af den type, jeg nævnte. Det fører mig frem til, at det vi sna-
rere må se på er, om det nuværende system vi anvender til ideel erstatning giver
en rimelig fordeling blandt de skadelidte der er berettiget til den. Et hovedpro-
blem i den forbindelse, som også referenten var inde på, er for mig at se spørgs-
målet om prioritering mellem de lettere og de alvorligere skader. Der er ingen
tvivl om, at det nuværende system favoriserer de mindre alvorlige skader og er
udtryk for en utilstrækkelig prioritering af hensynet til de alvorligere. Dette kan
underbygges yderligere ved de empiriske undersøgelser, der foreligger, og som
gennemgående viser, at småskaderne bliver overkompenserede, og det er jo reelt
ensbetydende med, at de har fået dækning for økonomisk tab plus en betydelig
kompensation for ideel skade. Medens omvendt, de alvorligt tilskadekomne
underkompenseres, hvilket reelt er ensbetydende med, at de ingen erstatning får
for ideel skade selv om en del af erstatningen bliver benævnt på den måde. Dette
er uacceptabelt og må ændres. Spørgmålet er hvordan. Det mest radikale skridt
ville være, om man i de andre nordiske lande fulgte Norges eksempel og fuldstæn-
digt afskaffede alt hvad der hedder erstatning for svie og smerte. Men som jeg
nævnte inledningsvis, vil ikke alene traditionen, men også stærke retsfølelser tale
imod en sådan radikal løsning. Man kunde tænke sig en kompromisløsning, såle-
des at svie og smerte under en vis tærskel ikke blev erstattet, altså således at ska-
den skulle være af en vis alvor for at berettige til erstatning for denne post. Vi har
eksempler herpå i nogle af de forsikringsordninger jeg nævnte, men det afgøren-
de er, at erstatningsretten bør følge trop. Når det drejer sig om ménerstatning,
må vi se i øjnene, at det primært drejer sig om en justering af de medicinske in-
validitetstabeller, som i alle landene er det fælles udgangspunkt for erstatningsud-
målingen. Et afgørende spørgmål for mig er her at få indført en større grad af
progression i disse skalaer, således at erstatningerne til de alvorligst tilskadekom-
ne bliver forholdvis større. På den anden side er der en modsat tendens, der kan
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gøre sig gældende her, som ikke er blevet fremhævet i debatten. Det er de skade-
lidte, som i den internationale debat ofte mindre pænt benævnes „vegetables",
altså personer som henligger på et plejehjem, i en hospitalsseng uden nogen sær-
lig bevidsthed hverken om sig selv eller om omgivelserne, hvor man i høj grad
kan sætte spørgsmålstegn ved, om en normal erstatning, inklusive for ideel skade,
har noget fornuftigt formål.

Jeg har lyst til at nævne noget om spørgmålet om graden af standardisering. Jeg
kan forstå, at den vidtgående standardisering i dansk ret møder nogen skepsis fra
de andre lande. Tiden tillader dog ikke at komme nærmere ind på dette. Af-
slutningsvis fremhæves, at jeg kun har talt om personskader, og jeg gør det, fordi
jeg mener, at disse problemer på personskadesområdet kan diskuteres, uden at
man inddrager en række af de momenter, som må tillægges betydning uden for
personskadesområdet. Præventive synspunkter har ikke nogen særlig betydning,
ej heller ved voldsforbrydelser, hvor det i realiteten er de statslige brottskade-
nævn, der betaler erstatningen. Det er klart, at uden for personskadesområdet er
problemstillingen en anden. De to hovedsynspunkter, jeg nævnte om tilbagehol-
denhed, gør sig ikke gældende her, og præventive synspunkter kan tale for væ-
sentlig forhøjelse af niveauet, særlig i tilfælde hvor krænkelsen er forbunden med
økonomisk gevinst. Men også her mener jeg, at andre hensyn taler for en vis til-
bageholdenhed, især praktikabilitetshensyn som fremhævet af Bertil Bengtsson.
Det vil komplicere skadereguleringen, hvis man i højere grad vil inddrage sub-
jektive værdier under erstatningen; man må erkende, at jo mere subjektivt et tab
er, i jo højere grad taler det for at lade skadelidte bære det selv.

Debatlederen, f.d. justitierådet Ulf K. Nordenson, Sverige:

Det var ju en konsekvent ståndpunkt i den här frågan. Det är gammal fråga om
skiftningen, avskillnaden, mellan ersättningssystemet och offentliga socialförä-
kringsstrategi och dom olika punktvisa ersättningssystem man har och som man
alltid har fått dras med. Vi begriper inte att man drar i land för en återhållsamhet
som Bo von Eyben här gör i och för sig.

Direktören Per Boethius, Sverige:

Ja, om man räknar Bertil Bengtsson till professorskretsen, vilket man kanske kan
göra, så har det ju hittils varit en närmast 100% övervikt inom den kategorin talare.
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Det som är komplicerat med det här ämnet är att det är så oerhört vittomfattande
och att man altså måste begränsa sig till vissa detaljer. Vår finske kollega kritiserade
i ganska skarpa ordalag den svenska ersättningsformen „olägenheter i övrigt". Jag
var med på den tiden då den här ersättningsformen kom till i samband med utarbe-
tandet av femte kapitlet skadeståndslagen 1975. Bakgrunden till att man skapade
den här ersättningsformen i Sverige, var ju att det tidigare hade utbildats en praxis
att ersätta inte den exakta förlusten när det gällde inkomstförlust, utan, i synnerhet i
allvarligare skador så justerade man livränteersättningarna som då var vanliga uppåt
med något som man kallade för „besvärslivräntor". Man ville när man ändrade lag-
stiftningen undvika att sänka nivån på ersättningen.

Man införde 1975 ett system som var baserat på den faktiska ekonomiska förlu-
sten eller vad man kallade den förvärvsmässiga invaliditeten till skillnad från det
tidigare systemet som i stor utsträckning byggde på så kallad tabellinvaliditet där
man utgick ifrån en medicinsk invaliditetsgrad som man fastställde till en viss pro-
centsats och så gav man livräntor anpassade till denna procentsats, vilket var ett
felaktigt system därför att det medförde i stor utsträckning överkompensationer.
Men också i inte ringa utsträckning underkompensationer. När man nu alltså
skulle renodla systemet och ersätta den faktiska ekonomiska förlusten så ville
man dra en skarp gräns mellan ekonomisk förlust och ersättning för ideell skada
och då kom de här besvärslivräntorna in i bilden. Det förhåller sig ju också fak-
tiskt så att när man fastställer en ersättning som skall vara för framtiden livet ut så
är det många osäkra faktorer som man inte har möjlighet att bedömma vid tiden
för ersättningsbeslutet. Erfarenhetsmässigt vet man att det uppkommer kostna-
der, förluster kanske, som är omöjliga att fastställa i vissa kronbelopp vid visst er-
sättningstilfälle. Man införde då den här något diffusa, det skall jag gärna hålla
med om, ersättningsformen „olägenheter i övrigt". I praxis har det blivit på det
viset att man slår ihop den med kostnader. Man kallar det för „kostnader och
olägenheter i övrigt". Större kostnader som är påvisbara skall man ersätta se-
parat, men mindre kostnader och kostnader som man inte med säkerhet kan av-
göra, utan snarare kan hänföra till kostnader och även till förlustrisker, dom skall
man ta hänsyn till och ersätta i den här ersättningsformen.

Den är svår att beräkna och det har diskuterats mycket hur man skall göra det.
En skola vill införa rena skabloner i huvudsak baserat på den medicinska in-
validitetsgraden. En skola föredrar att man gör en mera individuell utredning och
på grundval av den fastställer ett formellt årsbelopp som därefter kapitaliseras.
Jag menar nog att ur de skadelidandes synpunkt är det en ganska utmärkt lösning
att komma till rätta med förluster och risker som en invalidiserad person onekli-
gen har och som man inte har möjlighet att få reglerade när dom kanske upptäcks
senare i livet om dom inte är av den karaktären att omfattas av omprövnings-
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rätten. Sammanfattningsvis, alltså, jag tycker att man borde fundera på om inte
den här typen av ersättning borde kunna införas även i våra övriga länder.

Får jag sedan gå över lite grann på ersättningsnivåerna. Det har såsom en nä-
stan sakrosankt regel kommit att sägas att dom svåra skadorna är underkompen-
serade och dom lätta skadorna är överkompenserade. Jag kan hålla med om att
relativt sett är dom svåra skadorna underkompenserade och det bör inte föreligga
något hinder att man gör en väsentlig justering uppåt av dom. Men jag är inte så
alldeles säker på att det ur individens synpunkt, den skadades synpunkt, känns
såsom en överkompensation om man vid 10, 15, 20% medicinsk invaliditet som
kan vara nog så besvärande, i tjugofemårs åldern får mellan, jag tror det är tolv
och tjugofem, trettio tusen kronor, i ersättning för lyte och stadigvarande men.
Slår man ut det för en tjugofem åring på återstående livstid, i stort sett kanske
femti år, så blir det inte mycket pengar per år som han får för ett konstant lidande
som han skall ha hela livet igenom.

Jag menar altså att det kan finnast fog för att höja dom svåra skadorna väsent-
ligt, men det kan också finnas fog för att man gör någon justering uppåt på dom
lättare skadorna.

En kategori skador som innefattar ersättning för kränkning enligt 1:3 skadestånds-
lagen tycker jag är utomordentligt dåligt ersatt. Om vi ser på en person som blir ut-
satt för en synnerligen grov misshandel så är kränkningsersättningen i dag omkring
5000 kronor. Jämför man detta med ersättningen för vad man ibland kallar en „nor-
mal våldtäkt", som är flera gånger högre, så menar jag nog att kränkningen i sam-
band med grov misshandel kan vara nog så svår att bära för många människor.

Vad jag ville möjligen komma in på är den fråga som var uppe tidigare, näm-
ligen om man skall införa särskild ersättning för så kallade tredjemans skador,
d.v.s. ersättning när någon drabbas av en svår skada och dom anhöriga utan tvi-
vel blir utsatta för ett lidande. Jag tror för min del ändå att man skall vara väldigt
försiktig med att utvidga ersättningsrätten till att på detta vis generelt medge er-
sättning för tredjemans skador. För det första så måste det i det enskilda fallet va-
ra oerhört svårt att avgöra graden av besvär eller påverkan som anhöriga drabbas
av. För det andra så tror jag att börjar man införa ersättning för tredje mans ska-
dor mera generelt så kan det ha en inte oväsentlig smittseffekt för framtiden.

Debatlederen, f.d. justitierådet Ulf K. Nordensson, Sverige:

Får jag göra en mycket kort kommentar bara til den uppgift att vi har faktiskt
betalt för grov misshandel upp til nästan tjugo fem tusen kronor så att det före-
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kommer i extrema fall. Och grov misshandel är ju mycket extremt enligt svensk
rätt i alla fall.

Bolagsjurist Håkan Osvald, Sverige:

Jag är för närvarande chefsjurist för ett amerikanskt företag, och jag skall inte
komma med några långa kloka ord, men jag har sett ett hundratal produktan-
svarsprocesser i USA och hur systemet där har utvecklat sig. Jag har försökt för-
sta hur den här utvecklingen har gått till i USA, och såvitt jag kan förstå, är det
en långsam utveckling, där man successivt släppt på culpaansvar och gått mera
mot ett strikt ansvar. Man har bl.a. tillåtit ersättning för olägenheter såsom t.ex.
chockskador. Jag tror att det är fel att dra alltför många paralleller med USA,
men jag vill samtidigt säga att man måste se en sådan utveckling som möjlig, och
man bör därför vara restriktiv. Jag stallar mig därför till Bertil Bengtssons an-
hängare när det gäller dessa frågor. Jag förordar alltså en restriktiv och försiktig
utveckling så att man inte hamnar i någonting som närmar sig USA:s system.

Koreferentent professor Anders Vinding Kruse, Danmark:

De forskellige intressante bidrag der har været til diskussion her i dag fører mig
frem til at lade emnet blive uddybet en smule. Det første er betingelsen som man
har i svensk ret om at erstatning for ideel skade kun kan gives når der foreligger
et brottsligt forhold. Det har vi opgivet hos os efter en del overvejelser, og jeg vil
gerne sige til vore svenske venner, at det ikke har givet anledning til problemer.
Tværtimod, vi har i stedet for brottslighed, knyttet betingelsen til „retstridig". Og
det har referenten, nok ret i, at det kan give anledning til en vis retsusikkerhed,
Jeg må også indrømme, at nogle af Bertil Bengtssons tilfælde falder uden for det,
som jeg mener bør være erstatningsbart. Men vi har en lang tradition for hvad
„retstridighed" er, men man kunne naturligvis gå den mellemvej, som Edvard
Nilsson var inde på, at det må være en krænkelse, som er utilbørlig eller util-
børligt krænkende. Det ligger til en vis grad i vores betingelse om at der skal være
fremkaldt en tort. Så derfor vil jeg sige at man skal ikke være betænkelig ved den-
ne formklering.

Det andet spørgsmål, jeg lige vil opholde mig ved, har også været inde i dis-
kussionen. Det er spørgsmålet om man også kunne få nogen ideel erstatning, i
forbindelse med en nærpårørendes død.



110 Anders Vinding Kruse

Til slut vil jeg sige at det er helt klart at det bør være en ikke skyldsmæssig er-
statning, men en erstatning som man fastslår ved et fast beløb, for eksempel
75.000,- kroner. Det må være et bestemt beløb, og så må man håbe, at det ram-
mer nogenlunde rigtigt, hvis man nu kan tale om rigtighed i den forbindelse.

Referenten, justitierådet Edvard Nilsson, Sverige:

Jag kan inte åtaga mig att göra någon sammanfattning av diskussionen som rör
många spridda frågor. Däremot kan jeg kommentera några av de frågor som har
tagits upp i debatten. Jeg tänkte börja med en synpunkt av Jan Hellner som jeg
tycker det ligger mycket i, nämligen att syftena inom de olika områdena med er-
sättning för ideell skada skiftar. Det är viktigt att man är medveten om att dessa
skilda syften kan motivera att ersättningarna varierar inom dessa områden.

Det har pekats från flera håll - det var korreferenten som började - på den ide-
ella skada som kan uppkomma genom en chock eller genom sorgen över att nära
anhöriga har blivit dödade. Jag skall inte gå särskilt in på den frågan men vill bara
nämna att den svenska kommittén om ideell skada enligt sina direktiv har att ta
ställning till om man skall kunna ge ersättning för sådana skador. Detsamma gäl-
ler en annan fråga som Bo von Eyben tog upp, nämligen om den som är helt
medvetslös och inte känner någonting över huvud taget drabbas av ideell skada.
Skall han ha samma ersättning som andra eller inte? Ytterligare en fråga som
kommittén skall behandla gäller den ersättningspost som det har talats om lite
grand här i dag, nämligen „olägenheter i övrigt". Det var Pantti Ajo och Per Boé-
thius som tog upp den frågan. Jag tycker kanske att det är en sak som inte är så
bra med den ersättningen och det är att Sverige är rätt ensamt om att ha denna
ersättningspost. Det finns en motsvarighet i Frankrike, tror jag, som påminner
om det, men inom Norden i varje fall är vi relativt ensamma om den. Å andra si-
dan har den här ersättningsposten blivit så etablerad i Sverige att det inte är rea-
listiskt att tro att det finns gehör för att man skulle kunna avskaffa den. Det är
nog snarare, som Bo van Eyben var inne på, lättare att få den införd i de andra
nordiska länderna, även om jag vet att det inte finns så stor entusiasm för det där.
Men det här är alltså en fråga som kommittén också kommer att få ta ställning
till. En möjlighet är naturligtvis att baka in olägenhetsersättningen i menersätt-
ningen, som det väl egentligen var tänkt från början. Nu tycker jag det kanske in-
te har så stor betydelse vad man kallar denna ersättning för, om man kallar den
för menersättning eller olägenhetsersättning. Det är ju mest en etikettsfråga.

Flera har varit inne på kopplingen mellan skadestånd för integritetskränkningar
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utanför personskadeområdet och straff. Skall det krävas en brottslig handling för
att man skall få ersättning för en sådan kränkning? Jag tror att man måste skilja
mellan skadehandlingar som består i fysiska aktiviteter - alltså vad som enligt
dansk terminologi kallas integritetskränkningar - å ena sidan och angrepp på pri-
vatlivets fred eller liknande å andra sidan. I det första fallet är den uppräkning av
brott som finns i den svenska skadeståndslagen relativt heltäckande. Jag har väl-
digt svårt att se vad det ger om man skulle slopa kravet på straffbarhet i dessa
fall. Däremot skulle ett slopande av kravet på straffbarhet kunna medföra att fler
kränkningar av privatlivets fred ersätts än i dag; man skulle alltså kunna få ersätt-
ning för olika former av chikaner och liknande som inte ersätts i dag. Anders
Agell tyckte att man skulle utreda vad det i praktiken finns för fall i Norge och
Danmark som ersätts där men som inte ersätts i Sverige på grund av den här
kopplingen till straffrätten. Det tycker jag är ett utmärkt förslag, och den svenska
kommittén kommer antagligen att göra en sådan värdering också.

Bland annat Vinding Kruse - men jag tror också andra - har varit inne på frå-
gan om schabloner inom skaderegleringen. Skall man använda schabloner eller
skall man ha en mera individuell bedömning? Det är klart att schabloner under-
lättar skaderegleringen och gör att den blir enklare. Ju färre schabloner man har,
desto enklare blir det. Det var man medveten om redan på landskapslagarnas tid.
Då kallade man skadeståndet för bot, men det var en ersättning som tillföll den
enskilde skadelidande. Man skrev direkt i lagtexten vad skadeståndet, boten,
skulle uppgå till: „Sticker man någon med spjut, böte en daler där det gick in och
en där det gick ut". Det är inte svårt att reglera en sådan skada. Det blir också
förutsebart - man vet i förväg vad man har rätt till - och det i sin tur underlättar
förlikningar.

Schabloner leder också till att lika fall behandlas lika. Men det är en nackdel
med schabloner: olika fall behandlas inte olika. Även om man har en schablon
som en utgångspunkt, måste man alltid ha en ventil som gör att man kan avvika
från schablonen när det finns motiv för det. Det gör att jag är lite kritisk till den
danska lagen, som såvitt jag förstått inte innehåller någon sådan ventil. Där är
schablonen fastställd i lagtext och ger inte utrymme för någon avvikelse i det en-
skilda fallet. Jag är också lite tveksam till om det är så praktiskt att ha schablonen
fastställd i lagtext, men det är ju mera en teknisk fråga kan man säga.

En fråga som framför allt Anders Agell och även jag själv inledningsvis tog upp
är om man skall fastställa skadestånd för ideell skada utifrån den skuld som
skadevållaren har haft till skadan. I Norden har man några gånger diskuterat om
man skulle införa ett särskilt system med straffskadestånd - en bot - som vid si-
dan av den traditionella ersättningen för ideell skada kunde utdömas vid illasin-
nade och hänsynslösa rättskränkningar. Ett lagförslag av denna innebörd lades
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fram i Danmark på 1930-talet men genomfördes inte. Tanken på ett sådant bot-
system återkom i de riktlinjer för det nordiska lagstiftningssamarbetet på skade-
ståndsrättens område som föreslogs år 1950, men den togs inte upp i det fortsatta
arbetet på samnordiska skadeståndslagar. Liknande tankegångar framfördes vid
1969 års nordiska juristmöte av bl.a. Anders Agell. För min del vill jag avråda
från en sådan tanke. Bortsett från det steg tillbaka i utvecklingen som ett återin-
förande av vårt medeltida botsystem skulle innebära avskräcker erfarenheterna
från USA, där sådana straff skadestånd tillämpas. Det var Håkan Oswald inne på.

Slutligen vill jag ta upp frågan vad det är för förluster av olika slags livskvalite-
ter som bör ersättas som ideell skada. På senare tid ha man betonat att det fram-
för allt är förlust av fritiden som bör ersättas. Men själv undrar jag om inte förlust
av möjligheten till ett meningsfullt arbete kan vara väl så kännbar. Den aspekten
har kommit något i skymundan i debatten, enligt min mening.

Som exempel på en förlust av livskvalitet som nog inte bör kunna ersättas
nämndes både vid 1899 och vid 1969 års nordiska juristmöte att en jurist på grund
av en skadeståndsgrundande handling inte kan delta i ett nordiskt juristmöte.
Den förlusten ansågs alltför subjektiv för att kunna ersättas i pengar. Om man
också skulle värdera förlusten av att delta i olika ämnen och värdera dem mot
varandra, så är det lätt att förstå att man då var skeptisk till den formen av ersätt-
ning. Det får man nog vara alltjämt.

Debatlederen, f.d. justitierådet Ulf K. Nordenson, Sverige:

Då är vi framme vid att sätta punkt vid detta. Jag skall inte ge mig på någon
sammanfattning. Dels är det inte möjligt att göra det och dels är klockan mycket
och jag tror ändå att vi har klart för oss, att vi har fått väldigt intressanta och sti-
mulerande synpunkter av båda riktningarna, både de som har höjt röster för en
expansion kan man nog säga utav systemet om ersättning för ideell skada och an-
dra som har pläderat för en återhållsam försiktighet. Och det är ganska typiskt då
för detta ämnet att man konfronterar sådana synpunkter.


