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Referent, professor Viðar Már Matthiasson, Island:

Debatleder, korreferent og andre nordiske venner! Mit hensigt her er at give et
kort oversigt over det skriftlige referat, som dere allerede har faet. Jag vil også
drøfte nogen spørgsmål, som jeg håber at vi kan diskutere senere i dag, eventuelt
sammen med de punkter som fremkommer hos korreferenten.

Jeg vil dog først redegøre for at det har vært publiceret et og andet efter at jeg
leverede mit skriftlige innlegg, som jeg gerne skulle have tatt hensyn til, hvis
mulig. Jeg nævner f.eks. Bernhard Gomards artikel som heder "Udviklinger i
dansk erstatningsret", som er publiceret i Festskrift til Carsten Smith, som heder
Retsteori og retsliv og hans bog Moderne erstatningsret. Det er kommet en svensk
betænkning fra personskadekommitten som heder Samordning og regres, Ersätt-
ning vid personskada, som er publiceret i SOU 2002:1, og ikke mindst vil jeg
nævne Thomas Wilhelmssons nye bog "Senmodern ansvarsrätt" som jeg synes at
er på mange måder særdeles interessant og vil gerne komme tilbage til senere.

Det er dog min opfatning generelt set, at det som fremkommer i disse værker
ikke ændrer den korte beskrivelse af erstatningsrettens udvikling i Norden som
findes i mit referat og generelt set ikke de konklusioner som jeg har trukket der.

Som fremkommer i mit skriftlige referat har dette emne tidligere været diskus-
sionstema på de Nordiske Juristmøter, endog ikke altid fra samme synsvinkel. Jeg
har af praktiske grunder bestemt at omhandle emnet fra erstatningsrettens syns-
vinkel og jeg har også af praktiske grunder bestemt at begrænse omhandlingen
ved erstatning for personskader.

Der redegøres i referatet kort for erstatningsrettens udvikling i Norden fra
midten af sidste århundrede. Generelt kan det siges at erstatningsgrundlaget i alle
de nordiske lande har været udvidet betydelig i denne periode, d.v.s. flere og flere
tilfælde som er erstatningsskyldige end tidligere og at erstatningsbeløbene har
vært stigende. Det varierer i de enkelte lande hvordan denne udvikling har vært i
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detaljer, men det som jeg har belyst er klart tendensen i alle de Nordiske landene.
Det har i de fleste tilfælde været en klar øgning i lovbestemmelser om objektivt
ansvar på begrænsede områder, ofte knyttede sammen med en obligatorisk
ansvarsforsikring. Det har også sket på den måde at domstolene har skærpet
culpaansvaret og det har sket på også på begrænsede områder, f.eks. ved rådgiver-
ansvaret og specielt i Norge, har det vært en klar tendens fra domstolenes side at
pålægge objektivt ansvar uden at det finnes en speciell lovhjemmel, men domsto-
le i andre Nordiske lande have været mere restriktive i denne sammenhæng.

Det har også været klart tegn i erstatningsrettens udvikling de sidste årtier som
jeg sagt før at erstatningsbeløbene har blitt større. Detaljerne varierer også her i
enkelte lande, men erstatning for både erhvervsevnetap og for ideel skade har
generelt set vokset. I enkelte lande betydeligt.

Jeg mener i mit skriftlige indlæg at målet med udvidelse af erstatningsansvaret
og de voksende erstatningsbeløb ser først og fremst ud til at have været at
forstærke de skadelidtes stilling, d.v.s. det er erstatningsreglernes genoprettelses-
hensyn, eller kompensationsrolle, som ser ud har været drivkraften i udviklingen.
I det skriftlige referat drøfter jeg også nogle sider af erstatningsrettens problema-
tik og det faktum at de fleste af dem er fortsat uløste f.eks. at det kun er et
mindredel af dem som skades som har ret til erstatning, også at selv om erstat-
ningspligt foreligger er det slet ikke sikkert at den som bærer ansvaret kan betale
erstatningen, specielt dersom erstatningsbeløbene for personskader, nemlig af
alvorligere typen, er blevet så store de sidste årene at kun fa mennesker har råd til
at betale dem.

Et af alvorligere problemerne i erstatningsrettens udvikling er hvor komplice-
ret den er. Jeg skulle tro at mange af de, som er her tilstede, og var til stede når
Erland Strömback hold sit foredrag på sidste juristmøde om internationale ström-
ningar i erstatningsretten husker fortsat hans beskrivelse af erstatningsrettens
kompleksitet. Han beskrev erstatningsretten i sit foredrag som Vasa Skibet, i
grunden meget solid og godt byget, men efter at man havde stadig bygget mere og
mere oven på det kantrede det i sin første rejse. Komplikationerne gør også at det
tager ofte lang tid for skadelidte at opnå den ret som han har ifølge erstatningsreg-
lerne og processen er kompliceret og kræver ofte større omkostninger.

Överkompensation er også et problem i dagens erstatningsret men det varierer
selvsagt efter lande, hvor alvorligt dette problem er, d.v.s. for dem som anser
överkompensation overhoved som problem. Når jeg snakker om överkompensa-
tion mener jeg både at erstatning for fremtidige tab af arbejdsevne, d.v.s. det
fremtidige økonomiske tap, kan senere vise sig at have vært for stor, i realiteten
kan det senere vise sig at den skadede ikke lidt nogen tab eller betydelig mindre
end han fik erstattet, og överkompensation i den form at den skadede far betaling
fra tredje man, som ikke fradrages i erstatningsbeløbet. Det sidste er for eksempel
klart vanligt efter islandsk erstatningslov hvor det er en generel regel at ydelser fra
tredje part ikke fradrages erstatningen, specielt hvis det drejer sig om ydelser fra
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kilder som den skadede har selv finansieret med egne midler eller arbejde. Det er
først og fremst ydelser fra socialforsikringen og erstatning fra ulykkeforsikringer
efter trafikloven, d.v.s. nå det gjalder føreren eller den som skades som passager i
egen bil, som fradrages erstatningsbelöbet.

Selv om enkelte af erstatningsrettens problemer har været reduseret kan det
knapt nægtes at de fleste forekommer fortsat, om end måske i mindre grad en før,
men befinder sig likevel. Erstatningsretten stoler derfor på løsninger fra andre
retsområder så at de skadelidte kan få den erstatning som reglerne tilsiger. Det
lader sig ikke altid gøre. Der redegøres i referatet for den stadige vækst som har
været i forsikringer og at deres andel i betaling af erstatning totalt set stadig er
steget. I det meste af tiden fra midten af sidste århundrede har der også vært vækst
i de sociale forsikringer og ydelser derfra. Mange tegn peger dog i retning af at
væksten i de sociale forsikringer efterhånden er blevet adskillig mindre og sociale
ydelser er blevet reduceret.

Thomas Wilhelmsson redegører på nogle steder i sin bog, Senmodern ansvars-
rätt, for den retræte som velferdsstatene i de nordiske land har oplevet i de sidste
årene, en langsom retræte, men dog som bemærkes klart. Dette skyldes bl.a. vel
den økonomiske nedtur som enkelte land har oplevet i de sidste årene, men også at
det offentliges beskatning af borgerne nærmer sig den øverste rimelige grænse, og
at konkurrencen om bevillinger til sociale formål stadig bliver strammere, ikke
mindst på grund af voksende antal af de ældre i de nordiske samfund, som er
storforbrugere af den kostbare helbredstjeneste og mange andre tjenester som
ydes af den sociale sektor. Statistik over hvorfra bevillinger af sociale ydelser i de
nordiske land kommer, viser klart at på fleste felt er statens andel i dem blevet
mindre medens borgernes, d.v.s. de forsikredes andel og arbejdslivets andel synes
at vokse.

Forsikringsvirksomhedens omfang har øget vældig kraftig i de sidste halve
århundred eller mere. Øgningen synes at have været på de fleste sider af bransjen,
ikke mindst i ansvarsforsikringer. Af de muligheder som de skadelidte har for at få
erstattet sit tab i flere tilfælde og i større grad end nu, i det mindste efter islandsk
ret, ser det ud til at være sandsynligt at den private forsikring og eventuelt
pensionskasser alene vil kunne øge sin andel deri. De private forsikringer kan
enten være lovpligtige som patientforsikringer og forskellige ansvarsforsikringer
eller frivillige. Man kan næppe regne med at en almindelig ulykkesforsikring
sådan som blev lovfæstet i New Zealand omkring 1970, med følgende nedlæggel-
se af erstatningsretten, vil blive løsningen for de nordiske lande.

Selv om man oplever at velferdsstatene i Norden, er nu for tiden, på en
langsom retræte, betyder det vel ikke at borgerne ikke fortsat kan stole på
minimal sikkerhed i form af sociale ydelser. Jeg kommer endnu tilbage til
Wilhelmssons bog, Senmodern ansvarsrätt. Han skriver at velfærdssamfundets
retræte, vil øge ansvarsrättens betydelse i de nordiske samfund. Med ansvarsrätt
mener han ikke kun erstatningsret, men de privatretslige ansvarsreglerne som
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helhed. Han mener at ansvarsrätten kan anvendes som redskab for at kontrollere
magt, bl.a. statsmagten. Udvidet brug af ansvarsretten i denne forstand siger han
at er en reaktion mod velfærdsamfundets retret.

Selv om man selvsagt ikke altid er enig i det som Wilhelmsson siger i bogen,
synes jeg at man har oplevet netop dette, d.v.s. at borgerne og deres interesse-
organer reagerer mod nedskæringer i sociale ydelser m.m. på den måde at de går
til sagsanlæg mod det offentlige eller dets institutioner. Med sagsanlægget
forsøger de at tvinge det offentlige til at stå til ansvar for de minimale rettigheder
som de mener at borgerne har. De sager som jeg har nævnt i mit skriftlige referat
er netop af denne karakter. Borgerne baserer sine krav på at det offentlige ikke har
opfyldt de karakter. Borgerne baserer sine krav på at det offentlige ikke har
opfyldt de krav som det er forpligtet til ifølge grundloven og internationale
forpligtelser å menneskerettens område. Selv om det her drejer sig om såkaldte
ökonomiske, sociale og kulturelle menneskerettigheder har domstoler, i det
mindste i Island, anset at det offentlige er pligtig til at sikre borgerne slike
minimale rettigheder. Jeg har refereret to Højesteretsdommer i mit skriftlige
indlæg, en fra 1999 og en fra 2000. Jeg henviser til dem, men jeg har lagt frem
kopier af en oversættelse til dansk af den sidste dommen. Den dom har været
kritiseret kraftigt, ikke mindst af politikere, som påstår at domstolen har overskre-
det de grænser som han skal respektere. De hævder at det må være den lovgivende
magt som skal bestemme hvilke resurser som skal bruges til f.eks. invalide-
pension, men ikke domstolene. Andre har påstået at domstolen ikke har gjort
noget andet end at erklære at lovgivningen om invalidepension, slik som det var,
ikke sikrede borgerne de rettigheder som de skal have ifølge grundloven og
forskellige internationale menneskeretskonventioner som Island har forpligtet sig
til at følge.

Til slut vil jeg sige, at jeg synes at det er klart at erstatningsretten vil leve videre
og det er i og for sig ingen grund til at antage at dens betydelse vil blive mindre i
den nærmeste fremtid. Tvært om er det grund til at antage at dens betydning vil
vokse. Ikke mindst hvis det bliver større nedskæringer i den sociale sektor.
Erstatningen vil trolig i større grad en hidtil komme fra forskellige private forsik-
ringer og eventuelt i enkelte land fra andre kilder, i Island f.eks., muligvis fra
pensionskasser, men udviklingen i de sidste årene tyder på at det offentliges andel
i erstatningen for personskade vil kun blive mindre i fremtiden.

Korreferent, hovrättsrådet Kerstin Elserth, Sverige:

Först skall sägas att min bakgrund är domarens, vilket möjligen påverkar mina
resonemang; en domare måste vara praktisk och har kanske inte alltid de rätts-
vetenskapliga insikterna. Jag har också deltagit som en av sekreterarna i den
svenska Personskadekommittén som lämnade sitt betänkande i början av året.
Kommitténs huvuduppgift var att ta ställning till vem som i olika situationer
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slutligt skall svara for ersättningen till den som drabbats av en personskada. Även
mina erfarenheter från detta arbete påverkar naturligtvis mina resonemang här.

Denna diskussion gäller personskador och referenten har koncentrerat sin
framställning på skadeståndsrättens utveckling under de senaste årtiondena i
fråga om ansvarsgrund och ersättningsbelopp. Han menar att skadeståndsrättens
problem fortfarande är olösta, att t.ex. inte alla som skadas får skadestånd och att
skadeståndsbeloppen ibland uppgår till så stora belopp att den ansvarige inte kan
betala dem.

Skadeståndsrätten kan emellertid inte ses isolerad. När skadeståndsrättens
problem diskuteras så måste hänsyn tas till helheten av ersättningar. Under de
senaste 60-70 åren har det växt fram olika ersättningslösningar för olika områden
och de kompletterar skadeståndet och neutraliserar en del av de problem som kan
förknippas med skadeståndsrätten samtidigt som vissa av dessa lösningar bygger
på skadeståndsrättsliga principer. Ersättning vid personskada kan alltså som refe-
renten också berört fås från flera olika håll och mönstret är delvis detsamma i de
nordiska länderna.

Dessa olika ersättningsformer samverkar och den totala ersättningen vid en
personskada kan ses som en enhet med olika beståndsdelar. Det blir dock olika
lösningar för olika situationer. En ersättningsform fungerar bäst vid en skadetyp
medan en annan fungerar bäst vid en annan typ av skada. Dessa olika ersättnings-
former som delvis har utvecklats ad hoc när behov har uppstått har ibland
beskrivits som ett förhållandevis krångligt lapptäcke och då i negativ mening.
Men varför det? Den genomgång av svenska förhållanden som Personskadekom-
mittén gjorde visade att detta lapptäcke trots allt fungerar rätt väl. Sedan kan det
vara problem vid hanteringen av skadeärenden som tidsutdräkt etc. men dessa
problem rör i huvudsak administrativa frågor som det borde vara möjligt att finna
lösningar på.

Problemet med att skadevållaren inte alltid har råd att betala skadeståndet eller
blir ruinerad löses delvis med ansvarsförsäkringar. Dessa har blivit mer och mer
vanligt förekommande. Under år 1997 var det i Sverige ca 97 % av befolkningen
som omfattades av en ansvarsförsäkring till följd av villa- och hemförsäkringarna.
Under år 2000 var i princip alla företag ansvarsförsäkrade. Jag har inga uppgifter
om övriga nordiska länder men det är antagligt att utvecklingen är densamma.
Ansvarsförsäkringarna är visserligen begränsade till belopp men får ändå ses som
ett mycket viktigt komplement till skadeståndet.

Som andra exempel finns tjänstegrupplivförsäkringar som skyddar anställda
hos arbetsgivare som tecknat kollektivavtal med fackförbund och som vid döds-
fall - oavsett dödsorsak - ger ersättning till de efterlevande. Olycksfallsförsäk-
ringar bidrar också till att den som skadas utan att någon ansvarig kan utpekas får
ersättning utöver de sociala förmånerna. Även dessa blir vanligare och vanligare.
Jag har inga siffror men olycksfallsförsäkringar kan i dag tecknas på flera sätt.
I Sverige ger t.ex. medlemskapet i en fackförening ofta möjligheter att teckna
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jämförelsevis billiga olycksfallsförsäkringar som även gäller i privatlivet. Dessa
försäkringar jämte socialförsäkringarna medför att även den som inte kan rikta
krav mot en ansvarig skadevållare får tämligen god ersättning totalt sett. Om
hänsyn tas till dessa kompletterande ersättningsanordningar så löses alltså en del
av de problem som sägs vara förknippade med skadeståndsrätten.

Referenten hävdar också att vissa skador blir överkompenserade och jag
utgår från att han då refererar till vad som kan hända när hänsyn tagits till alla
typer av ersättningar som kan utgå vid en skada. Överkompensation vid ersättning
för inkomstförlust och kostnader är rimligen inte möjlig då endast faktiska
förluster skall ersättas oavsett om det sker via skadestånd eller försäkring. Ideell
ersättning kan utgå från olika håll - som skadestånd, via olycksfallsförsäkring etc.
etc. - och i Sverige sker ingen samordning av dessa olika belopp och där kan
möjligen diskuteras om det kan bli fråga om överkompensation. Jag menar dock
att det är tveksamt om skadeföljder av rent ideell karaktär överhuvudtaget kan
överkompenseras. En ideell skada har samband med personliga, delvis känslo-
mässiga upplevelser och det går inte att som vid ekonomiska förluster fastställa
förlusten i pengar. Vid den genomgång av svenska förhållanden som Personska-
dekommittén gjorde så fann vi inte heller några problem förknippade med över-
kompensation.

I sammanhanget så måste naturligtvis som referenten gjort också Strahls tanke
om en allmän olycksfallsförsäkring beröras. Den skulle ge ett grundläggande
skydd vid alla typer av sjukdomar och skador. Den som ville ha ett skydd utöver
detta fick ordna det på egen hand. Regress i den mån det fanns en ansvarig
skadevållare skulle bara vara möjlig när preventionssynpunkter gjorde sig gällan-
de. Skadestånd skulle alltså bara realiseras i denna situation.

En allmän olycksfallsförsäkring av Strahls modell har beskrivits som en utopi
men när det gäller just inkomstförlusten och vissa kostnader så kan ju socialför-
säkringarna sägas ha denna funktion. (Något som för övrigt även Strahl konstate-
rade och han hänvisade till att den svenska lagen om allmän sjukförsäkring var på
gång att sjösättas, vilket sedan skedde år 1955). I samtliga nordiska länder finns
socialförsäkringar som ger ett grundläggande skydd för alla i fråga om inkomst-
förlust och vissa kostnader och detta gäller oavsett orsak. Vidare så har vi fått en
uppsjö av olika privata försäkringar för den som vill öka sitt skydd. Strahls utopi
har alltså delvis blivit verklig. Den stora skillnaden är att skadeståndet fortfarande
har en självständig roll.

Referenten har också något berört skadeståndets preventiva verkan och menar
att preventionstankarna inte har spelat någon större roll under de senaste årtionde-
na. Preventionstankarna dyker emellertid upp emellanåt och kan inte helt avfär-
das, främst då teorierna om ekonomisk prevention. Som exempel kan nämnas
produktansvarslagstiftningen. Den kan rättspolitiskt närmast tillskrivas konsu-
mentskyddet men den är också grundad på rättsekonomiska överväganden. An-
svaret har i första hand lagts på tillverkaren då det normalt är denne som till lägsta
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kostnad kan förekomma skador till följd av att produkten är skadebringande och
tillverkaren har därför getts incitament för att göra sina produkter säkra. Tillver-
karen har oftast också de ekonomiska förutsättningarna att bära ansvaret och kan
täcka detta ansvar genom försäkring. Ansvaret är därmed rätt placerat ur ett
rättsekonomiskt perspektiv.

I framtiden kan den tekniska och naturvetenskapliga utvecklingen leda till nya
skadeståndsregler som gäller t.ex. genetiska risker och risker förknippade med
datoriseringen. Det är inte omöjligt att tänka sig rättsekonomiska resonemang
bakom ett skärpt ansvar i dessa delar.

En aspekt som inte har berörts i referatet är vad olika ersättningslösningar har
för betydelse för effektivitet, prevention, transaktionskostnader etc. Ett lapptäcke
av ersättningsformer är som framgått tidigare nödvändigt för att komma fram till
den bästa lösningen för respektive skadetyp men det gäller ändå att hitta rätt
lapptäcke för varje situation. Kanske tyngdpunkten skall ligga på en annan ersätt-
ningsform än i dag när det gäller vissa skadeområden.

Finns det t.ex. fördelar med att i vissa situationer ha en obligatorisk privat
försäkring som är primär även i förhållande till socialförsäkringarna? I t.ex.
Finland är trafikförsäkringen primär i förhållande till socialförsäkringarna så att
trafikförsäkringen ansvarar för hela inkomstförlusten samtidigt som försäkrings-
bolagen även ansvarar för rehabiliteringen av de trafikskadade. Detta anses ge
bolagen incitament att satsa på rehabilitering; om den skadade åter snabbt kan
försörja sig själv så minskar bolagets kostnader för den skadades inkomstförlust.
När däremot det allmänna har ansvaret för både inkomstförlust och rehabilitering
så menar förespråkare för den finska lösningen att dessa fördelar inte uppnås
eftersom ansvaret är så spritt på olika myndigheter och även på arbetsgivaren.
Även transaktionskostnaderna anses bli lägre när ansvaret blir samlat i en hand.
Vid en primär trafikförsäkring av finsk modell fungerar ändå den sociala försäk-
ringen som ett grundskydd vid t.ex. jämkning på grund av eget vållande.

Denna lösning med en obligatorisk privat försäkring som är primär i förhållan-
de till ersättning från det allmänna och där villkor och omfattning definieras i lag,
kan även vara aktuell för andra skadeområden än trafikskadorna. När det gäller
arbetsskadorna har såvitt jag förstår Finland en modell som innebär att arbetsgi-
varna är skyldiga att teckna försäkring som täcker olycksfall och yrkessjukdomar
och som liksom trafikskadeförsäkringen är primär i förhållande till socialförsäk-
ringen.

Ett sådant vägval med obligatoriska primära privata försäkringar är emellertid
till största delen ett politiskt val och i Sverige ser den politiska majoriteten en
sådan finsk lösning som ett brott mot det generella välfärdssystemet och har
hittills avfärdat dessa tankar. Det vore intressant att höra vad framför allt de finska
deltagarna har för synpunkter på detta.

Jag delar referentens uppfattning att det inte är troligt att de sociala försäkring-
arnas andel av ersättningen kommer att växa. Jag tror också att antalet privata



146 Sektionsmöte

försäkringar kommer att öka men dessa kan ha mycket skiftande utseenden allt
efter behov och vara tecknade på olika sätt.

I fråga om skadeståndets roll så kan skadeståndet visserligen sägas ha fatt en
ganska undanskymd roll när det gäller personskadeersättning och tyngdpunkten
har legat på socialförsäkringar och olika försäkringslösningar som trafikförsäk-
ringen. Skadeståndsrätten har ändå överlevt. De skadeståndsrättsliga begreppen
och principerna ligger till grund för andra ersättningsformer. Skadeståndsrätten
har även en roll att spela när det gäller att skilja mellan acceptabla och oaccepta-
bla beteenden. Den har också en utredande funktion; själva skadeståndsprocessen
är viktig för de drabbade. För att kunna förlika sig med det som inträffat vill de
veta varför det hände. Det går också att av en skadeståndsprocess ta lärdomar för
framtiden och förebygga liknande olyckor. Som exempel kan tas händelserna
både med Estonia och på Linateflygplatsen. Då kan invändas att det finns myn-
digheter som utreder detta, men som vi har sett i bl.a. fallet med Estonia så nöjer
sig de drabbade inte med dessa utredningar utan riktar ofta kritik mot dessa.

För allmänheten framstår nog också skadeståndsrätten som en vettig konstruk-
tion och jag tror att gemene man inte upplever någon motsättning i att ersätt-
ningen kan bli högre vid en personskada där en ansvarig person utpekas. Tvärtom
är jag övertygad om att allmänheten anser det rätt och riktigt att när det finns en
skadevållare så skall ansvaret placeras där. Att sedan betalningen ofta sker via en
ansvarsförsäkring förändrar inte betydelsen av skadeståndet.

Till detta kommer också som Jan Hellner påpekat att det finns få möjligheter
att ge tillfredställande ersättning utan att använda skadestånd - särskilt om man
anser att ersättningen bör återställa det ekonomiska tillstånd som rådde före
skadan. Skadeståndsrätten kommer nog att leva vidare i framtiden.

Debattledare, lektor Skull Magnusson, Island:

Det är många frågor som uppstår när man lyssnar på referenten och korreferenten.
Är det klart att idén om att socialförsäkring eller försäkring i allmänhet åsidosät-
ter skadeståndsrätten? Tror man inte längre på att försäkring, socialförsäkring,
allmänna olycksförsäkring för hela folket, som Ivar Strahl föreslog på juristmötet
1951, kan åsidosätta skadeståndsrätten? Finns det enighet idag om att skade-
ståndsrätten kommer att fortsätta leva? Om det är slutsatsen idag så är det en
förändring från juristmötet 1951. Om någon vill kommentera på den tanken så gör
ni det. Om vi är eniga om att skadeståndsrätten kommer att fortsätta leva, i vilket
form och i vilket omfång kommer den att fortsätta. Korreferenten talar om en
helhetslösning idag. Kan vi tala om en helhetslösning? Finns där någon helhets-
syn för kompensation i samhället?
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Chefsjurist Mats Holmerson, Sverige:

Jag skulle bara kommentera det som har sagts här. Jag skulle bl.a. vilja säga att
från min erfarenhet, så menar jag att skadeståndet egentligen inte bör bli annat än
ett komplement till försäkringslösningar av olika slag. Vi fortsätter alltså på den
väg vi har beträtt i Sverige, även om försäkringslösningarna delvis förefaller ha
tunnats ut litet. Skadeståndet har brister och begränsningar som vi accepterar. Jag
finner det från min utgångspunkt ytterst lite angeläget att skadeståndsprocesser i
efterföljd av Estoniakatastrofen pågår under mycket långa tider. Jag tror att det
löser väldigt få problem, det skapar mer problem än det löser. Det kan följa där
från försäkringsgivarhorisont i form av situationer, där efterlevande riktar anspråk
mot utländska rättssubjekt, såsom utländska varv och ett utländskt klassningssäll-
skap. Om här utfaller någon ekonomisk kompensation i slutänden så tror jag inte
att den är värd de olägenheter som övrigt följer med det processandet. Det finns
ofta starka skäl mot skadeståndslösningar. Däremot skall naturligtvis en olycka av
det slaget utlösa skäliga ersättningar till efterlevande.

Referent, professor Viðar Már Matthíasson, Island:

Jag tror at det der er sket er at erstatningsretten har søkt løsningar på sina problem
i forsikringsretten og socialrätten. Derfor har udviklingen været den at erstat-
ningsretten har levet videre.

Korreferent, hovrättsrådet Kerstin Elserth, Sverige:

Med hänvisning till Holmersons inlägg om skadeståndsprocessen vill jag tillägga
att jag instämmer helt att det tar tid, kostar mycket pengar, kanske inte ger så
mycket pengar då utredningen kommit fram till vad som hänt. Det är ändå en
aspekt för den som drabbas att man kan se själva möjligheten till en process.

Debattledare, lektor Skúli Magnusson, Island:

Det verkar inte finnas någon stor ideologisk debatt inom detta område idag? Det
var annorlunda under juristmötet 1951, då hade man en ganska klar ideologi, som
man kan se t.ex. i professor Strahls bidrag. Är det så att ingen vill kommentera?

Professor Bertil Bengtsson, Sverige:

Det är riktigt att våra skadeståndslagar som till stor del härrör från nordiskt
samarbete under 1960-och 1970-talet. Man tonade i hög grad ned de preventiva
verkningarna hos skadeståndsrätten. Man påpekade, kanske först i Sverige men
även på annat håll, att vi inte vet någonting om dessa verkningar. Det väsentliga
skulle då vara den reparativa effekten och de sociala verkningarna av skadestån-
det. Fortfarande vet vi inte mycket om skadeståndspreventionen, men i den
politiska och rättsvetenskapliga debatten har man under de sista tio åren betonat
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att detta är något man inte får bortse ifrån. Man hänvisar till den kontinentala
uppfattningen, där det anses som en självklarhet att skadståndet har preventiva
verkningar. Bl.a. har flera framhållit den inskränkta regressrätt från socialförsäk-
ringen som förekommer på de flesta håll och som medför att beloppen stannar på
den försäkringen i stället för att belasta de skadeståndsskyldiga. Man kan hålla
med om att detta är en ganska säregen ordning. Den frågan kommer nog att tas
upp i diskussionen under kommande åren.

Livförsäkringsjurist TainaAntila, Finland:

Då man talar om de obligatoriska trafikförsäkringarna och arbetsolycksfallsför-
säkringarna som korreferenten nämnde, talar man oftast om skador som ingen
annan ersätter, det finns inte någon viss person som själv skulle vara skyldig att
ersätta de här skadorna. Om vi inte skulle ha de här två systemen skulle det betyda
att den skadade skulle få ersättning endast på basis av socialskyddet.

De här båda systemen kompletterar dock inte varandra. Då det är fråga om en
trafikolycka, arbetsolycka eller en arbetsskada så är dessa primära ersättningssys-
tem. De ger en mycket bättre ersättning och vid t.ex. arbetsolycksfall får man
ersättning för hela inkomstförlusten. Det finns också ett system för familjepensi-
on där alla kostnader för vården ersätts. Nästan likadana principer gäller för
arbetsolyckor. I den ersätts inte den totala inkomstförlusten, men den ersätter
dock mycket bättre än vad de vanliga pensionslagarna skulle ersätta.

Det finns inga skilda försäkringar som skulle betala ut invalidpension. Det
finns inga försäkringar som skulle betala ut dagpenning för vår arbetsoförhet på
grund av invaliditet för en längre tid än för max 2 år. De båda obligatoriska
försäkringar är mycket viktiga. Då det gäller ett olycksfall, som är någonting
annat som en trafikolycka eller arbetsolycka, då betalar vårt socialskydd en del av
kostnaderna och förlusterna.

Professor Bertil Bengtsson, Sverige:

Jag skulle bara ta upp en annan fråga, som har lite anknytning till vad min finska
kollega talade om. Det är två företeelser i samtiden som vi kan konstatera i
Sverige som kan ha en samband. En företeelse är ett ökat antal tvister i svenska
domstolar i frågor om trafikskador och i frågor om avrop av olycksfallsförsäk-
ringar. Det är ofta tvister om huruvida det finns ett medicinskt samband mellan
den uppgiven händelse och en persons ohälsa. Det är en ökning på en låg nivå
men ändå tillräckligt markant för att finansinspektion skall ha uppmärksammat
detta och har börjat följa den.

En annan företeelse i Sverige är den ökande ohälsan uttryckt i sjukskrivningar,
förtidspensioneringar och sjukbidragsbeslut. Vad jag emellertid kan konstatera i
domar och i rättegångar som vi hanterar, är att försäkringskassorna i beslut om
t.ex. förtidspensionering hänvisar till någon trafikolycka som kan ha bidragit till
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den här personens ohälsa. Våra egna utvärderingar av samma fall visar ofta att
bilden är ganska komplicerad. Men försäkringskassan behöver ett konkret skäl
som underlag for sina beslut.

Om det är så att försäkringskassan inte upprätthåller de krav som ställs på
kassan att ange korrekta diagnoser eller riktiga motiv för de beslut som skall fattas
inom ramen för den lagstiftningen finns det en risk för att vi far ett ökat antal
anmälda sena trafikskadefölj der. Detta leder alltså till en accelererad utveckling
med anmälningar av sena traf ikskadefölj der. Det kan naturligtvis hanteras på det
sättet som det sker idag. Domstolarna är självfallet väl skickade att lösa de här
tvisterna, men det här innebär att vi kommer att få en överflyttning av personska-
deregleringen från trafikförsäkringsbolagen till domstolarna. Det vore en olycklig
utveckling av många skäl.

Referent, professor Viðar Már Matthiasson, Island:

Jeg vil først sige at det finske systemet med trafikolycksförsäkringar som har
beskrevets, ser ud at være samme model som på Island. Det er ret som tidligere
fremkommet om regres, nemlig at regresretten har begrænsets betydeligt under de
sidste årene. Diskussionen om betydelsen av ersatningsrettens præventive virk-
ninger er vigtig og det er vigtigt at man forsætter diskussionen om betydelsen av
de præventive virkningerne som erstatningsretten har. Det er selvsagt vanskeligt
at se hvilken betydelse de præventive virkningerne har. Jeg tror alligevel at
udveklingen under de sidste årtienden, med større erstatningsbeløb, er klart
drevet frem av kompensationsrollen, men ikke den preventive rollen, i fleste
tilfældene i hver enkelt sak.

Jeg vil til slut sige at jeg ikke er enig i at fremtidsudsigten er så uklar. Jeg tror at
den er ganske klar. Jag tror at erstatningsretten kommer at leve. Forsikringsretten
kommer til med at vokse i betydelse. Forsikringens andel i erstatninger kommer
at vokse og andelen av den sociale forsikringen kommer at blive mindre i
fremtiden.

Debattledare, lektor Skúli Magnusson, Island:

Det har varit en intressant debatt. Referenten började sitt skriftliga upplägg med
att säga att historien upprepar sig och citerade Esko Hoppu. Jag kommer ihåg att
Sigurdur Lindal, professor i rättshistoria, en gång sade att "historien går klart inte
runt, men kanske går den i spiral!". Om historien går i spiral som sagt så tror jag
att vi kan finna analogier i historien. Om man jämför diskussionen här med vad
som diskuterades på det nordiska juristmötet 1951 så är det klart att framtidsvisio-
nen om skadeståndsrätten inte längre är att den kommer att dö ut. För det andra så
tror jag att vi kan säga att ingen har någon sådan patentlösning på kompensations-
problemet. Alla som har talat idag har föreslagit ett blandat system. Alla här idag
verkar vara eniga att socialförsäkring å ena sidan och skadeståndet å den andra har
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olika former. Socialförsäkringen skall först och främst ge en minimumgaranti så
att folk kan ta sig fram i livet. Skadeståndsrätten har en olik funktion jämfört med
socialförsäkring. Den skall kompensera skada oavsett av skadelidarens
ekonomiska ställning.

Ytterligare följande personer gjorde inlägg i debatten:

Dommerfuldmægtig Ivar Larsen, Danmark


