
Torsdag den 19. august 1993 kl. 10
Sektionsmøde

Begrebet grov uagtsomhed på
forskellige retsområder

(Se bilag 11)

Debatleder: Advokat Niels Fisch-Thomsen, Danmark
Beretning: Politifuldmægtig Peter Otken

Debatlederen, advokat Niels Fisch-Thomsen, Danmark, bød velkommen,
præsenterede referenten og korreferenten og gav praktiske anvisnin-
ger for sektionsmødets afholdelse.

Referenten, professor, dr.jur. Bo von Eyben, Danmark, indledte med at
konstatere, at der næppe er nogen, der vil bestride, at begrebet grov
uagtsomhed er en kvalificeret form for culpa, og at definitionen af
begrebet grov uagtsomhed derfor er knyttet til definitionen af culpa-
begrebet. Når udgangspunktet tages i den moderne definition af cul-
pabegrebet som normafvigelse, bliver der således ved grov uagtsom-
hed tale om en særlig tydelig, klar eller markant normafvigelse.

I culpavurderingen indgår to afgørende momenter: Skadesrisikoen
og afværgemuligheden. Culpa foreligger, hvis skadesrisikoen er større
end den byrde, som afværgemulighederne pålægger den pågældende.
Hvert af disse momenter kan igen inddeles i to momenter. Skadesri-
sikoen inddeles således i:

1) risikoen for skadens indtræden (hvor stor eller nærliggende er ri-
sikoen for, at der overhovedet indtræder en skade), og

2) størrelsen af den skade, der i givet fald vil indtræde.
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Muligheden for at afværge skaden inddeles desuden i:

3) byrden for den pågældende ved at mindske risikoen for skadens
indtræden, og

4) muligheden for at den pågældende kan indse, at der er en sådan
risiko og en sådan afværgemulighed.

Anses disse momenter for afgørende i en culpavurdering, er det nær-
liggende at antage, at momenterne er de samme, der indgår i vurde-
ringen af, om en uagtsomhed er grov. Grov uagtsomhed bliver således
et spørgsmål, om der foreligger en særlig stor skadesrisiko, og/eller
der er tale om en særlig stor afværgemulighed.

De fire momenter kan konfronteres med en række af de momenter,
der i almindelighed anvendes til at fastlægge betydningen af begrebet
grov uagtsomhed. Man vil heraf se, at de traditionelle momenter for-
holdsvis let vil kunne indpasses under et eller flere af de fire ovenfor
opstillede momenter.

»Nærliggende risiko« for skadens indtræden er således identisk med
moment 1): En særlig stor risiko for skadens indtræden. »Åbenbar
risiko« er udtryk for det samme, men også at muligheden for at ind-
se risikoen er særlig stor og dermed at byrden ved at mindske risikoen
formindskes (moment 3). At »risikoen gentages«, øger muligheden
for at indse risikoen og dermed afværgemuligheden (moment 4). Hen-
visningen til betydningen af, at »elementære regler på området er
blevet tilsidesat«, kan ses som udtryk for, at en modstridende handling
er indlysende risikabel, med andre ord, at der er en særlig stor risiko
for skadens indtræden (moment 1), eller også er det udtryk for, at den
pågældende pålægges en meget ringe byrde ved at følge forskriften
(moment 3). Når det endelig fremhæves, at »risikoen udgår fra en
varig indretning«, er det et udtryk for, at den pågældende har bedre
mulighed for at indse risikoen og afværgemuligheden (moment 4).

Tilsvarende gælder ved de subjektive momenter, der ligeledes
traditionelt indgår i vurderingen af, om grov uagtsomhed foreligger.
Det er ikke overraskende, at disse kan tillægges betydning både ved
individuel over- eller underlegenhed generelt set og ved faktisk
bevidsthed om risiko- eller afværgemuligheden. Er der sådan en fak-
tisk bevidsthed, indebærer det, at moment 4) - muligheden for at
indse risiko- og eller afværgemulighed - ikke længere blot er en mu-
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lighed, men at risiko m.v. rent faktisk er indset. Med andre ord fore-
ligger der såkaldt »bevidst uagtsomhed«.

Ovenstående giver mulighed for nogle konklusioner.
For det første er der ingen grund til at fremhæve et eller flere

af disse momenter, når man skal fastlægge betydningen af begrebet
grov uagtsomhed, fordi momenterne fremgår direkte af den opfat-
telse eller begrebsfastlæggelse af »grov uagtsomhed«, som er fremlagt
her.

For det andet bør man ikke på bekostning af andre fokusere på et
af de her fremhævede momenter, hvad enten det nu er, at »risikoen
gentages«, eller det drejer sig om de subjektive forhold, eksempelvis
fremhævelsen af om uagtsomheden er »bevidst«. Man bør ikke på
forhånd gå ud fra, at et af de fire hovedmomenter er vigtigere end
andre ved fastlæggelsen af, om grov uagtsomhed foreligger.

For det tredje gælder, at hvis der er grund til at fremhæve et bestemt
moment, så vedrører det de tilfælde, hvor man ønsker, at der skal
indgå helt andre momenter i vurderingen, end de, der kan indpasses
i de nævnte fire hovedgrupper. Sådanne momenter findes utvivlsomt:
F.eks. karakteren af det truede gode i forhold til risikoen for størrelsen
af skaden. Tilsvarende gælder ved en vurdering af konsekvenserne af
statuering af grov uagtsomhed. Er det at vedkommende mister alt det,
som vedkommende ellers ville have været berettiget til, eller er der
mulighed for en graduering?

Det er ikke tilstrækkeligt at definere begrebet grov uagtsomhed i
almindelighed, da der altid opstår spørgsmål om, hvad man skal lægge
i begrebet i en given sammenhæng. Undersøgelsen viser, at begrebet
bør gradueres mere, end man normalt gør. Sondringen mellem grov
og simpel uagtsomhed er for enkel, da »grov uagtsomhed« kan betyde
både »meget grov uagtsomhed«, »grov uagtsomhed« og kun »lidt grov
uagtsomhed«. Når der kun stilles krav om »lidt grov uagtsomhed«, er
der i virkeligheden tale om, at der kun stilles krav om en vis, betyde-
ligere culpa. I disse tilfælde bør man ikke bruge begrebet grov uagt-
somhed, men alene den almindelige culparegel, og overlade gradue-
ringen mellem den betydelige, den simple og den ringe culpa til dom-
stolene. Begrebet grov uagtsomhed bør heller ikke bruges, hvor man
tilstræber en indsnævring af begrebets anvendelsesområde, f. eks. når
man kun tilsigter at ramme tilfælde, der grænser til forsæt, tilfælde af
forsæt, der er vanskelige at bevise, og lignende tilfælde. Her bør man
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foretage en mere eksplicit indsnævring af den anvendelse af begrebet,
som tilsigtes.

De resterende tilfælde af grov uagtsomhed bliver herefter alene
»mellemtilfældene«, og spørgsmålet melder sig så, hvor mange af disse
tilfælde, der er tilbage. Anvender man den fra strafferetten kendte
sondring mellem adfærdsdelikter og forårsagelsesdelikter, indses, at
de begreber eller regler, der har karakter af »adfærdsdelikter« hører
til i gruppen, hvor man enten foretager den nævnte indsnævring eller
udvidelse. Dette medfører, at der ved sådanne »adfærdsdelikter« er
mindre behov for at bruge begrebet grov uagtsomhed. Det er karak-
teristisk, at næsten alle de strafferetlige regler, hvor begrebet grov
uagtsomhed anvendes, er adfærdsdelikter, hvorfor det kan konklude-
res, at man formentlig stort set kunne undvære begrebet grov uagt-
somhed inden for strafferetten. Tilbage bliver »civilrettens forårsagel-
sesdelikter«, specielt inden for erstatnings- og forsikringsret, hvor der
fortsat er behov for begrebet.

Spørgsmålet er herefter, om der på dette område er behov for en
nærmere vejledning til retsanvendelsen, om man for dem, der fast-
lægger begrebet, bør give en nærmere præcisering/markering af dels
hvilke momenter, der skal indgå i vurderingen, særlig om et af culpa-
momenterne skal have en særlig plads frem for andre, og/eller om der
skal inddrages helt andre momenter i vurderingen end de, der indgår
i den almindelige culpavurdering.

De diskuterede spørgsmål kan struktureres med henvisning til fire
følgende mulige debattemaer:

1) I hvilket omfang kan kravene til grov uagtsomhed bestemmes alene
ved hjælp af de momenter, som indgår i den almindelige culpavur-
dering?

2) Særligt om betydningen af subjektive forhold (især individuel over-
og underlegenhed samt faktisk bevidsthed): Hvilken betydning har
de - og bør de have - ved vurderingen?

3) Kan begrebets anvendelsesområde begrænses så det hverken om-
fatter de »meget grove« eller de kun »lidt grove« tilfælde? I så fald:
Hvordan skal disse forhold beskrives? Bliver begrebet da overflødigt
i strafferetten?
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4) Er det muligt og ønskeligt, at der i lovgivningen afstikkes nærmere
retningslinier for anvendelsen af begrebet grov uagtsomhed på det
givne område? I så fald: Hvordan bør det ske?

Korreferenten, justitieråd Bertil Bengtsson, Sverige, fandt anledning til
først at spørge, hvilken funktion begrebet grov uagtsomhed egentlig
udfylder i lovgivningen og i retsanvendelsen. Hvornår finder man an-
vendelse for en regel, der bygger på denne specielle form for uagt-
somhed? De retspolitiske synspunkter og dermed begrebets anvende-
lighed skifter nemlig i forskellige situationer.

For det første anvendes begrebet i civilretten, hvor det spiller den
vigtigste rolle inden for erstatnings- og forsikringsretten. Hvis man
indledningsvis anlægger traditionelle erstatningsretlige synspunkter,
er der nogle forhold, som synes selvfølgelige, men som man alligvel
bør minde om.

Set fra genoprettelsessynspunktet har en regel, hvorefter erstatning
kun gives ved grov uagtsomhed, naturligvis begrænset betydning.
Hvem føler sig nævneværdigt tryggere, når man ved, at man får kom-
pensation, hvis modparten har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed? Set
fra præventionssynspunktet har begrebet heller ikke større værdi, uan-
set hvilken betydning man tillægger erstatningsansvarets præventive
virkning. Hvis erstatningsansvaret først indtræder ved grov uagtsom-
hed, har erstatningsreglernes opdragende eller advarende virkning
ikke megen effekt. Og hvis man lægger vægt på den økonomiske fo-
rebyggelse, altså at eventuelle ansvarssubjekter påvirkes til at bruge
udgifter for at forhindre skader, så indebærer en regel, der begrænser
ansvar til tilfælde af grov uagtsomhed, at man alene behøver at ofre så
meget på sine sikkerhedsforanstaltninger, at disse ikke kan anses for
groft forsømmelige.

Anlægger man risikofordelingssynspunkter, således at man læg-
ger vægt på erstatningsreglernes mulighed for at fordele skaderne på
en større ansvarskreds, er situationen lidt mere kompliceret. En regel
om ansvar for grov uagtsomhed medfører kun undtagelsesvis, at risi-
koen fordeles på ansvarssiden, uanset om der er tegnet ansvars-
forsikring eller ej. Risikofordelingen sker på skadelidtes side. Hvis
skadelidte har tegnet forsikring, og der alene er regresret i tilfælde af
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grov uagtsomhed, bæres ansvaret endeligt af forsikringsselskabet. I
disse situationer får begrebet grov uagtsomhed betydning.

Begrebet udfylder imidlertid en funktion i alle disse sammenhænge:
Det angiver en situation, hvor det i almindelighed ville være urimeligt
at lade en skadevolder slippe for ansvar. Har man en hovedregel om
ansvarsfrihed, behøver man en undtagelse af denne karakter.

Man kan derfor sige, at et erstatningsretligt system, som i en vis
udstrækning bygger på regler om grov uagtsomhed, næppe stemmer
godt sammen med et traditionelt synspunkt, der tager udgangspunkt
i culpareglen og lægger afgørende vægt på erstatningens præventive
effekt. Derimod stemmer regler af denne type bedre overens med den
retning inden for erstatningsretten, som inden for de sidste årtier har
domineret, måske særligt i Sverige, men også i flere andre nordiske
lande: Man har ønsket at fordele risikoen på skadelidte for at opmun-
tre til at tegne en forsikring, som dækker hans skade, og derefter
indskrænke regresretten. Det kan måske siges, at det ikke er så slemt,
at nogen har handlet culpøst, og at risikofordelingssynspunkter er
vigtigere, men under alle omstændigheder er det vanskeligt at tolerere
grov uagtsomhed.

For så vidt angår erstatning inden for kontrakt, er det tydeligt, at
reglerne om grov uagtsomhed på tilsvarende måde finder anvendelse
som undtagelser, som man af rimelighedshensyn gør fra et udgangs-
punkt om ansvarsfrihed. Ansvarsfraskrivelses- og ansvarsbegrænsnings-
klausuler er holdbare, men ikke ved grov uagtsomhed.

Vender man sig mod forsikringsretten, er det sædvanligt, at forsik-
ringstageren, som fremkalder forsikringsbegivenheden, alene mister
sin erstatning, når han har handlet groft uagtsomt. Det giver ham
selvfølgelig øget tryghed, men på den anden side kan reglen virke
stødende, idet den indebærer, at de omhyggelige forsikringstagere
skal betale for de skødesløse, og måske kan den også være diskutabel
ud fra et præventionssynspunkt. Bemærk, at der også her er tale om en
undtagelse, som man bl.a. af rimelighedshensyn gør fra den hovedre-
gel, at forsikringstageren - eller i hvert fald en forbruger - skal være
beskyttet i tilfælde af (simpel) uagtsomhed.

Sammenfattende udgør reglerne om grov uagtsomhed inden for
civilretten som oftest undtagelser ud fra rimelighedssynspunkter fra
en hovedregel, der ikke lægger vægt på simpel uagtsomhed.

Noget anderledes forholder det sig inden for strafferetten. Af og til
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udgør regler om straf for grov uagtsomhed en undtagelse fra reglen
om straffrihed i situationer, hvor uagtsomhed er så tilpas almindelig
og acceptabel, at det ville være urimeligt at belægge den med straf.
Altså også her en undtagelse fra en hovedregel ud fra rimeligheds-
grunde. I andre tilfælde giver reglen mulighed for at straffe forsætlige
handlinger, som man ikke kan bevise. I så fald er der tale om en
udvidelse af en regel om strafansvar.

Man bør ved fortolkningen af begrebet grov uagtsomhed være op-
mærksom på, at begrebet har vekslende funktioner. Man bør imidler-
tid holde fast i, at det i hvert fald inden for erstatnings- og forsikrings-
retten som oftest har karakter af en undtagelsesregel, hvor det ikke er
rimeligt at anvende hovedreglen om at bortse fra uagtsomheden.

Det er naturligvis nærliggende at tage udgangspunkt i de samme
faktorer som ved en sædvanlig bedømmelse af, om der er handlet
(simpelt) uagtsomt. Men spørgsmålet bliver ved grov uagtsomhed al-
ligevel et andet: Man spørger sig, hvilken optræden som er helt uac-
ceptabel i den aktuelle situation. Her er det svært for dommeren at
sammenligne med en normal optræden, eller, som man kan gøre i
nogle tilfælde, stille spørgsmålet, hvordan han selv ville have handlet
i samme situation. Det afgørende må nok blive en samlet vurdering af,
hvorledes skadevolderen har handlet.

Særligt ét synspunkt har ofte spillet en rolle i diskussionen: Den
bevidste uagtsomhed, der nogle gange betegnes som hensynsløshed
eller lignende. Når det, at man tager risikoen, netop skyldes, at ho-
vedreglen beskytter den (simpelt) uagtsomme, må det få betydning
for den handlende. Den pågældende stoler på sin ansvarsfraskrivelse,
eller han stoler på sin forsikringsbeskyttelse. Her går grænsen for,
hvad man kan acceptere, og i så fald er der gode grunde til at anse
uagtsomheden som grov.

Det er mere tvivlsomt, om ubevidst uagtsomhed overhovedet bør
bedømmes som grov uagtsomhed. Hvis man ser reglerne om grov
uagtsomhed som undtagelser fra princippet om, at sædvanlig uagt-
somhed bør tolereres, så er det ikke lige så naturligt at anse en ube-
vidst uagtsomhed som grov. Dette gælder i hvert fald, når lovgiver har
taget stilling til, at man skal bortse fra sædvanlig uagtsomhed. Både fra
genoprettelses-, præventions- og risikofordelingssynspunkterne spiller
det ingen rolle, hvor grænsen nærmere går, når blot uagtsomheden
accepteres. Kun de mest oprørende tilfælde bør anses for grove.
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For en dommer er det naturligt at falde tilbage på almene rimelig-
hedssynspunkter, særlig med hensyn til spørgsmålet om der er tale om
en fremgangsmåde, der bør kunne accepteres uden ubehagelige kon-
sekvenser for den handlende. Der bliver således tale om en ganske fri
bedømmelse. Og det er klart, at man her må tage hensyn til hvilke
konsekvenser, der er tale om, f eks. om den handlende helt mister sin
erstatning, eller om erstatningen bare nedsættes.

Det skal fremhæves, at der ikke hermed tages afstand fra professor,
dr. jur. Bo von Eybens indgående og alsidige analyse af begrebet grov
uagtsomhed. Teoretisk set er en sådan alsidig analyse rigtig. Sådanne
retspolitiske synspunkter kan selvfølgelig spille en rolle for lovgiver,
men de bliver næppe afgørende i retsanvendelsen (bortset fra de si-
tuationer, hvor en højeste instans vil fastslå et præjudikat). Det er klart,
at f.eks. forsikringsaftalelovens skadesregulering kan blive vanskelig at
forudse, når nærmest skønsmæssige bedømmelser bliver bestemmen-
de. Men så meget lettere er det nu heller ikke at gætte på udfaldet, når
man sammenblander en række forskellige retspolitiske faktorer. Hvis
bevidst uagtsomhed og særlig oprørende tilfælde af skødesløshed eller
tankeløshed i princippet må anses for at være inden for området for
grov uagtsomhed, så rammer man nok omtrent det væsentlige. Af det
sagte fremgår, at det ikke er sikkert, at man, som Bo von Eyben har
været inde på, skal give nærmere retningslinier for bedømmelsen i
lovgivningen. I hvert fald bør man give en vis plads for en fri bedøm-
melse.

Professor, vicepræsident Madeleine Leijonhufvud, Sverige, fremhævede
et eksempel inden for strafferetten i form af ansvaret for overførsel af
HIV/AIDS-smitte ad seksuel vej.

Man kan tænke sig, at man begrænser ansvaret til forsætlige hand-
linger, at man inddrager handlinger, der er groft uagtsomme, eller at
man lader ansvaret omfatte alle uagtsomme handlinger.

Ansvaret kan desuden begrænses til såkaldt bevidst uagtsomhed,
hensynsløs optræden. »Bevidst uvidenhed« bør imidlertid heller ikke
kunne betale sig, hvorfor der i disse situationer opstår en risiko ved at
trække grænsen ved bevidst uagtsomhed og dermed udelukke ansvar
for handlinger, der ikke er foretaget med bevidst culpa, dvs. foretaget
i bevidsthed om, at man er smittet.
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Desuden må man overveje, hvilken betydning man må tillægge det
forhold, at risikoen for skade er meget stor - i det omhandlede tilfæl-
de, at skadelidte dør. Er det tilstrækkeligt, at ansvaret omfatter hand-
linger, hvor risikoniveauet er nogle få promille? I U.S.A. er man gået
meget langt og har idømt strenge straffe også i tilfælde, hvor den
medicinske videnskab (endnu) ikke har været i stand til at påvise
nogen som helst konkret risiko for smitte, f.eks. i tilfælde, hvor der er
blevet spyttet på en fængselsbetjent.

Professor, dr.jur. Bernhard Gomard, Danmark, hæftede sig ved, at man
fra en teoretiker, professor Bo von Eyben, havde hørt en interessant
redegørelse for, at der i begrebet grov uagtsomhed indgår en række
momenter, og at disse momenter - i hvert fald i civilretten - er de
samme momenter, som indgår i den almindelige culpavurdering. Fra
en dommer, justitieråd Bertil Bengtsson, er til gengæld anført, at dom-
stolenes afgørelser om grov uagtsomhed træffes ud fra en helhedsvur-
dering.

Henvisninger til denne eller lignende formler høres nu og da fra
dommerside. Det kan utvivlsomt ofte være praktisk og endda nødven-
digt at opfylde kravet om, at afgørelser skal begrundes, med en hen-
visning til en helhedsvurdering. Sagerne skal jo afgøres, uanset om der
i retssystemet eller under sagen er skabt klarhed over, om og i bekræf-
tende fald hvilken generel regel eller retningslinie der fortjener til-
slutning. En helhedsvurdering er vel identisk med, hvad der i Dan-
mark undertiden er blevet kaldt en konkret eller en singulær afgø-
relse.

Der kan formentlig vindes lidt større klarhed ved at analysere det
enkelte område, hvor regler om grov uagtsomhed anvendes, - og det
er vel også det, som referenten har gjort, navnlig i nr. 4 i sin udførlige
og udmærkede afhandling. Sådanne analyser vil imidlertid vise, at
fakta og hensyn, der ikke naturligt kan betegnes som momenter i
culparegler, har en væsentlig betydning.

Blot et eksempel til illustration:

En skadesforsikring dækker ikke sikrede mod skader, der er forvoldt af
ham selv ved forsæt eller efter omstændighederne - afhængigt bl.a. af
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forsikringsaftalen - ved grov uagtsomhed. Momenter for afgørelser i
en sag, der ikke direkte angår graden af uforsigtighed og lignende,
men har betydning, hvis udfald bl.a. afhænger af afgrænsningen af
dækningsområdet, er bl.a. folks behov for at kunne beskytte sig mod at
lide uforudsete tab ved de fejl, vi alle nu og da begår, og tillige hen-
synet til at gøre en rimelig risikospredning og tarifering mulig. Skyld-
graden er fremhævet i (den danske) forsikringsaftalelovs § 18, stk. 2,
og har da også væsentlig betydning, men også »culpafremmede« mo-
menter er betydningsfulde.

Justitieråd, jur.dr. Göran Portin, Finland, rejste indledningsvis spørgs-
målet, om der overhovedet er behov for et sådant retligt begreb som
grov uagtsomhed. Svaret er, at bedømmelsen ville blive ret unuanceret
uden dette hjælpemiddel.

Der er i strafferetten behov for et forbrydelsesbegreb, der dækker et
bredt område. I sådanne tilfælde kunne strafudmålingen blive utilla-
delig svingende, hvis man ikke kunne udstikke en særlig udmåling for
grove tilfælde. F. eks. kan »dødsvold« som begreb omfatte alt lige fra
den tragiske udgang på en dagligdags uagtsomhed i trafikken til drab,
hvor forsæt hertil ikke kan bevises.

I civilretten skaber grov uagtsomhed ikke nogle særlige typer af
kontraktsbrud eller lignende. Der er dog behov for af og til at kunne
gennembryde lovbestemte eller aftalte ansvarsbegrænsninger og re-
klamationsregler.

Der er rejst spørgsmål, om man kan specificere kriterierne for grov
uagtsomhed. Ud fra en righoldig retspraksis, når en sådan findes på et
givent område, kan der udfindes visse retningslinier, men i princippet
er det næppe muligt. Hvis man kunne specificere, behøvede man ikke
kriteriet grov uagtsomhed, idet man kunne bruge disse kriterier direkte.

Ud fra en almindelig bedømmelse bør det fremhæves, at grov uagt-
somhed ikke må blive en dagligdags begivenhed. Tærsklen skal holdes
høj, således at begrebet virkelig kun omfatter stødende tilfælde.

Debatlederen, advokat Niels Fisch-Thomsen, Danmark, illustrerede en
konkret betydning af sondringen mellem forskellige grader af »grov
uagtsomhed«.
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I en sag om advokatansvar var parterne to advokater. Den ene havde
nok optrådt lidt uforsigtigt, den anden havde været overordentlig skø-
desløs. Debatlederen repræsenterede den »lidt uforsigtige« advokat.
Man var ikke tilfreds med regresfordelingen ved landsrettens dom og
appellerede derfor til Højesteret, hvor der blev nedlagt påstand om
fuld regres hos den advokat, der havde handlet særlig skødesløst. Det
var imidlertid samtidig væsentligt at understrege, at nok havde den
pågældende advokat handlet med »en betydelig højere grad af uagt-
somhed«, men det måtte ved dommen endelig ikke blive statureret, at
han havde handlet groft uagtsomt, da pågældendes ansvarsforsikrings-
selskab i så fald helt ville nægte dækning!

Advokat Hans Stenberg-Nilsen, Norge, fremhævede, at det har stor prak-
tisk betydning at fastlægge, hvad der er grov uagtsomhed, og når man
i praksis løser de konkrete retstilfælde ved at foretage en »samlet vur-
dering«, er man jo i så henseende i virkeligheden ikke nået meget
længere.

I professor, dr.jur. Bo von Eybens teser trækkes grænsen ved »mar-
kante afvigelser«. I Norge anvender man en længere definition, der kan
sammenfattes således, at grov uagtsomhed foreligger, når man »meget
stærkt« kan bebrejdes noget. I så fald er man vel også lige langt, omend
man har fået noget at forholde sig til. Justitieråd, jur.dr. Göran Portin
indledte med at drøfte behovet for begrebet grov uagtsomhed. Behovet
for en gruppering eller klassificering af tilfældene af grov uagtsomhed
findes både i straffe- og erstatningsretten. Der er en del tilfælde, hvor
man føler - og jura bliver jo i mange tilfælde et spørgsmål om følelse -
at der ikke er »nok« til at statuere forsæt, men »for meget« uagtsomhed,
og derfor sætter man navn på mellemtilfældene. Man skal ikke prøve at
graduere mellemtilfældene yderligere, og således ikke gå ind på son-
dringer mellem »lidt grov uagtsomhed« og »meget grov uagtsomhed«.
I så fald bliver sondringerne for nuancerede og dermed meget vanske-
ligere. Argumentationen i professor Bo von Eybens teser er en vejled-
ning for den samlede vurdering, som man alligevel bliver nødt til at
foretage, således som der også i dag er peget på nogle særlige momen-
ter i uagtsomhedsvurderingen, som man må lægge vægt på. Det giver et
mere rationelt grundlag for forberedelsen til det, der alligevel til sy-
vende og sidst bliver en samlet vurdering.
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Det er nok vanskeligt at give nærmere retningslinier for anvendel-
sen af begrebet grov uagtsomhed i lovgivningen. Der vil formentlig
blive tale om meget generelle udtalelser, der ikke vil kunne være til
megen hjælp. Betydningen af subjektive forhold er vanskeligere at
tage stilling til. Spørgsmålet må løses konkret på forskellige områder:
Man skal bedømmes ud fra sine egne forudsætninger, omend man
ikke skal foretage en udelukkende individuel vurdering. I alle tilfælde,
hvor udførelsen af arbejde eller andet forudsætter en forhåndstilla-
delse eller autorisation, må den pågældende finde sig i at blive bedømt
ud fra de krav, man i almindelighed stiller for at meddele tilladelsen
eller autorisationen. Advokater f. eks. kan ikke gøre gældende, at de
er så meget dårligere end gennemsnittet, at de må underkastes en
særlig mild bedømmelse, ligesom særlig fremragende advokater ikke
skal bedømmes hårdere.

Korreferenten, justitieråd Bertil Bengtsson, Sverige, tog i sine afslut-
tende bemærkninger udgangspunkt i det af professor, vicepresident
Madeleine Leijonhufvud anførte, hvorefter man - her i en strafferet-
lig sammenhæng - bør tale om grov uagtsomhed, når der er en stor
risiko, også selv om uagtsomheden isoleret set ikke er stor. Det er klart,
at der i den nævnte situation er al mulig grund til at indskærpe
vigtigheden af at være forsigtig. Men i øvrigt bør fremhæves det af
justitieråd Göran Portin anførte synspunkt: Der må ikke gå inflation i
brugen af begrebet grov uagtsomhed. Der er vel en tendens hos
ikke-jurister til at betegne al oprørende virksomhed som grov uagt-
somhed. Det er imidlertid vigtigt, at man betragter grov uagtsomhed
som undtagelsestilfælde. Mener man det nødvendigt med straf eller
andre retsfølger i tilfælde af alvorlig, men ikke grov uagtsomhed, da
bør en lovregel formuleres anderledes, således at dette udtrykkeligt
fremgår.

I svensk ret - særlig forsikringsret - har der været en tendens til, at
man kunne bære sig helt tåbeligt ad, uden at domstolene betegnede
det som grov uagtsomhed, fordi man syntes det var synd, at pågæl-
dende skulle miste sin forsikringsydelse. Dette er at gå til den anden
yderlighed. Dette sagt for at betone, at vægten snarere bør lægges på,
om man løber en bevidst risiko. De tilfælde, som professor Madeleine
Leijonhufvud omtalte, skulle vel forstås som tilfælde af stor tankeløs-
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hed, men ikke bevidst uagtsomhed, og i disse tilfælde bør uagtsomhe-
den beskrives anderledes.

Referenten, professor, dr.jur. Bo von Eyben, Danmark, tog i sine afslut-
tende bemærkninger og kommentarer til de øvrige indlæg på ny ud-
gangspunkt i de fire debattemaer.

For så vidt angår spørgsmålet, i hvilket omfang kravene til grov
uagtsomhed kan bestemmes alene ved hjælp af momenterne i den
almindelige culpavurdering, fremhævede korreferenten, justitieråd
Bertil Bengtsson som sit udgangspunkt, at grov uagtsomhed navnlig
måtte betragtes som en undtagelse fra regler, der i øvrigt fastslår, at
uagtsomhed ellers ikke har konsekvenser for den pågældendes rets-
stilling, og at en sådan undtagelse motiveres af, at et andet resultat ville
være stødende. Betragtningen kan ikke tiltrædes på alle områder. Den
passer, hvor grov uagtsomhed er indsnævret til »den meget grove uagt-
somhed«, forsætsgrænsende forhold og lignende. Den passer dårli-
gere på de »almindelige« kun »lidt grove« tilfælde af grov uagtsom-
hed. En række af dommene i den skriftlige redegørelse, hvor grov
uagtsomhed er statueret, vedrører situationer, hvor det modsatte re-
sultat ikke kan siges at ville have været »stødende«. Det kan dog spille
en rolle, at der hovedsageligt er tale om danske domme, hvor man kan
få indtryk af, at begrebet grov uagtsomhed i svensk domspraksis an-
vendes generelt mere restriktivt, hvilket kan forklare nuancerne i de
fremførte opfattelser.

Det blev desuden fremhævet som en modsætning til de fremhævede
momenter, at der blot anlægges en helhedsvurdering. Det blev i den
forbindelse anført, at man savner culpareglens almindelige sammen-
ligningsgrundlag, det vil sige, at man skal sammenligne med en vis
normaladfærd for at kunne vurdere, om der foreligger den påkrævede
normafvigelse. Dommene i den skriftlige redegørelse synes ikke at
bekræfte dette. Som eksempel kan nævnes de mange domme med
tyverier af bagage i relation til indboforsikringen og forsikringsaftale-
lovens § 18 om fremkaldelse af forsikringsbegivenheden. Denne prak-
sis virker ikke som konkrete rimelighedsskøn, hvor man kun nægter
forsikring, når det måtte anses for stødende, om forsikringsdækning
kunne opnås. Tværtimod er den udtryk for, at man opererer med
nogle generelle kriterier, som uden problemer kan indpasses i dem,
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der kendetegner den normale culpavurdering. F. eks. ora der er skabt
en stor og nærliggende risiko for, at bagagen bliver stjålet.

Når man undersøger praksis, er det påfaldende så betydelige paral-
leller, der er mellem problemstillingerne på de forskellige retsområ-
der. Som eksempel kan nævnes forholdet mellem de sager, der be-
dømmes efter CMR-lovens § 37 om ansvarsbegrænsning i internatio-
nal vejtransport og forsikringsaftalelovens § 18, hvor man ser, at der i
de fleste tilfælde er tale om samme problemstilling: Har transportø-
ren, henholdsvis forsikringstageren, efterladt godset eller det forsik-
rede på en sådan måde, at der er skabt en uacceptabel stor tyveririsiko.
Den forsikringsretlige brug af begrebet grov uagtsomhed er en af de
vigtigste inden for civilretten, og det kan ikke bestrides, at der er
parallellitet mellem den forsikringsretlige og den erstatningsretlige
brug af begrebet. De erstatningsretlige culpaelementer har således et
ganske bredt anvendelsesområde.

Med hensyn til de subjektive faktorer var det indtrykket, at justitie-
råd Bertil Bengtsson ville tillægge begrebet bevidst uagtsomhed en
større betydning. Det blev i den forbindelse fremhævet, at det ville
være uacceptabelt, når man bevidst udnytter den beskyttelse, som el-
lers ligger i retsordenens regel om, at uagtsomhed normalt ikke har
betydning for ens retsposition. Dette forudsætter nok et kendskab til
retsreglerne, som de færreste agerende formentlig har. Konfronterer
man synspunktet med praksis, findes der ikke spor heraf, selv om
domstolene har haft god anledning til at bruge begrebet bevidst uagt-
somhed i lovmotiverne, særlig til CMR-loven, men også til forsikrings-
aftaleloven, og i dansk teori. Domstolene synes ikke ofte at have frem-
hævet dette moment. Der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved, om
momentet skal fremhæves som væsentligere end andre, f.eks. om stør-
relsen af den risiko, der skabes. Hvad forstår man egentlig ved den
bevidste uagtsomhed? Det må have noget at gøre med, at den pågæl-
dende rent faktisk er klar over, at der skabes en mulighed for, at skade
indtræder. Hvis der er tale om mere end en mulighed, altså en over-
vejende sandsynlighed, så foreligger der forsæt. Hvor stor skal denne
mulighed være? Hvis det er således, at en forholdsvis ringe mulighed
er til stede, så bliver forholdet det, hvis man accepterer, at bevidsthe-
den om uagtsomheden skal tillægges særlig selvstændig betydning, at
vi i højere grad vil statuere grov uagtsomhed, hvis man bevidst har
skabt en ringe risiko, end hvis man ubevidst har skabt en stor risiko.
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Dette er der ikke større retfærdighed i. Man straffer herved den, der
tænker sig blot en lille smule om, mens man belønner den, der lader
være med at tænke overhovedet.

Alene af retstekniske grunde er begrebet bevidst uagtsomhed be-
tænkeligt og vanskeligt at operere med. Man skal konstruere en faktisk
bevidsthed, og hvis pågældende ikke erkender, at bevidstheden var til
stede, så skal man ud fra en bevisførelse prøve at danne sig en mening
om, hvilken bevidsthed den pågældende havde eller ikke havde. Dette
vil man typisk kun kunne gøre ud fra objektive momenter - særlig stor
risiko eller let afværgemulighed - hvorfra man skal konkludere, at den
pågældende må have indset sådan og sådan. Man kan imidlertid fryg-
te, at der i stedet anlægges normative vurderinger.

Diskussionen må nærmest forstås således, at begrebet ikke helt kan
undværes inden for strafferetten. Det må imidlertid konstateres, at de
eksisterende bestemmelser ikke har den helt store praktiske betyd-
ning.

Der var en betydelig skepsis med hensyn til mulighederne for og
ønskeligheden af i lovgivningen at afstikke nærmere retningslinier for
de retsanvendende myndigheders brug af begrebet grov uagtsomhed.
Synspunktet var dette, at hvis man på forhånd kan specificere nogle
praktiske retningslinier for, hvad der på et givent område skal anses
for grov uagtsomhed, så burde det gøres direkte, og så er det overflø-
digt at bruge det generelle begreb grov uagtsomhed. Dette er rigtigt,
ligesom man har set eksempler herpå inden for lovgivningen. Dette
kan så yderligere understrege synspunktet, at man skal begrænse bru-
gen af begrebet grov uagtsomhed.

Debatlederen, advokat Niels Fisch-Thomsen, Danmark afsluttede mødet
med at takke referenten, korreferenten, de øvrige talere samt tilhø-
rerne for deres deltagelse i mødet.


