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Social forsikring, private forsikringer eller erstatning,
kollektive eller individuelle løsninger

Af professor Vi∂ar Már Matthíasson, Island

Emnet har tidligere været diskussionsemne på de Nordiske Juristmøder. Denne gang
omhandles emnet fra erstatningsrettens synsvinkel og er begrænset ved personskader.
Der redegøres kort for erstatningsrettens udvikling i Norden fra midten af sidste
århundrede. Generelt kan det siges at erstatningsgrundlaget har været udvidet, d.v.s.
flere og flere tilfælde bliver erstatningsskyldige end tidligere og erstatningsbeløbene
har været stigende. Det varierer fra land til land hvordan denne udvikling har været i
detaljer, men det foranskrevne er klart tendensen.

Målet med voksende erstatningsbeløb ser først og fremmest ud til at have været at
forstærke skadelidtes stilling, d.v.s. det er erstatningsreglernes kompensationsrolle som
har motiveret udviklingen. Der drøftes forskellige problemer som erstatningsretten er
behæftet med og det faktum at de fleste af dem er fortsat uløste. Som eksempel kan
nævnes at kun meget få skadelidte får sit tab erstattet i henhold til erstatningsreglerne,
og at de som er så heldige at være berettigede til erstatning, får ved alvorlige
personskader så store beløb, at kun meget få har midler til at betale dem.

Erstatningsretten stoler 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
diskussionsoplægget for den stadige vækst som har været i forsikringer og at deres
andel i betaling af erstatning stadig er steget. I det meste af tiden fra midten af sidste
århundrede har der været vækst i de sociale forsikringer. Adskillige tegn peger dog i
retning af at væksten i de sociale forsikringer efterhånden er blevet mindre og muligvis
vil blive reduceret yderligere. Dette skyldes bl.a. at det offentliges beskatning af borger-
ne 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. Af de muligheder som de skadelidte har for at få erstattet
sit tab, i det mindste efter islandsk ret, ser det ud til at være sandsynligt at den private
forsikring og eventuelt pensionskasser vil kunne øge sin andel deri. De private
forsikringer kan enten være lovpligtige som patientforsikringer eller frivillige. Man kan
næppe regne med at en almen ulykkesforsikring sådan som blev lovfæstet i New-
Zeeland omkring 1970 vil blive løsningen for de nordiske lande. Udviklingen i New-
Zeeland virker ikke opfordrende for dem som har sat sig ind i slige løsninger.

Det er dog sandsynligt, at man kan regne med at den minimale sikkerhed for dem
som bliver udsat for personskade, og som ikke kan få skaden erstattet efter erstningsret-
tens regler, vil blive forsikret af den sociale forsikring. Retten til sådan minimal sikker-
hed er beskyttet af grundlovens regler i Island, samt af internationale forpligtelser på
menneskerettighedernes område, som der henvises til i den dom som afsagdes af Islands
Højesteret den 19. december 2000 og som der refereres til i diskussionsoplægget.
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Vi∂ar Már Matthíasson er født i 1954, blev cand. jur. i Island, og drev videregående
studier og forskning i aftaleret og obligationsret ved Norsk Institutt for privatrett,
Universitetet i Oslo, 1979–1981, under vejledning af Birger Stuevold Lassen. Han drev
advokatvirksomhed i Reykjavík i årene 1981–1995, som højesteretsadvokat fra 1988.
Han var gæsteforsker ved Instituttet för fastighetsrättslig forskning ved Uppsala Uni-
versitet, 1995–1996. Siden 1996 har han været professor i formueret ved Islands
Universitet hvor han er ansvarlig for undervisning i erstatningsret, forsikringsret og om
ejendomskøb. Han har været konstitueret højesteretsdommer i kortere perioder i årene
2000 og 2001. Han har skrevet bøger om ejendomskøb og om omstødelsesreglerne i
konkursloven. Han har været udnævnt til at udarbejde forslag til lov om køb af fast
ejendom og er medlem at et udvalg som for tiden arbejder på et forslag til en ny
forsikringsaftalelov.

1. Indledning

”Historien gentager sig”

Med dette ordsprog indledte den finske professor Esko Hoppu sit indlæg ”Erstat-
ning og forsikring – stillingen i dag og udviklingstendenser” som han fremførte
på det 28. nordiske juristmøde i København i august 1978.1 Med dette hentydede
han til at det samme diskussionsemne havde været til behandling på det 19.
nordiske juristmøde i Stockholm i 1951, men dengang havde den svenske profes-
sor Ivar Strahl været indleder.2 Professor Stahl havde behandlet emnet på en bred
basis, behandlede såvel personskade som tingsskade, medens Esko Hoppu
begrænsede sit indlæg til tingsskade. Der findes nu atter behov for at tage
problemstillingen op til behandling, dog med en anden overskrift, men faktisk er
der tale om de samme grundprincipper som på de tidligere juristmøder, navnlig
hvis man nærmer sig emnet fra den erstatningsretlige synsvinkel, sådan som jeg
har tænkt mig at gøre det. Der er dog rigelig grund til at tage emnet op til en ny
diskussion, idet der er sket betydelige ændringer indenfor erstatningsretten, forsi-
kringsretten og socialretten siden 1978, for ikke at nævne alt det som er sket siden
1951. De fleste af grundproblemene er ligeledes uløste. Det er f.eks. langtfra at
man har opnået konsensus om de grundlæggende principper i erstatningsretten,
sådan som spørgsmålet om hvilke opgaver er eller bør være dens vigtigste bes-
kæftigelse.

Jeg har tænkt mig at begrænse min behandling til personskade, idet jeg tror at
en anden håndtering af emnet ville blive for omfattende. Jeg vil derfor i korte træk
beskrive erstatningsrettens udvikling i løbet af den sidste halvdel af sidste

1 Esko Hoppu, Skadestånd – försäkring, nuläget och utvecklingstendenser, Forhandlinger på Det
otteogtyvende nordiske juristmøde i København den 23. – 25. august 1978. Bilag 12, s. 3.

2 Ivar Strahl, Skadestånd och försäkring, Förhandlingarna å Det nittonde nordiske juristmötet i
Stockholm den 23. – 25. augusti 1951, Bil. 1.
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århundrede, men ikke begrænse behandlingen til tiden efter den sidste gennem-
gang i året 1978. Desuden vil jeg redegøre for på hvilken måde borgernes tryghed
bør sikres mod de økonomiske følger af personskade, som de fleste er nok enige
om at ville være formålstjenligt.

2. Udviklingen af nordisk erstatningsret i de sidste årtier

Det kan uden større forbehold påstås at udviklingen af nordisk erstatningsret i de
sidste årtier er gået i den retning, at antallet af tilfælde hvor der er tale om
erstatningspligt er vokset, d.v.s. erstatningsgrundlaget er blevet bredere og
generelt har erstatningsbeløbene også været stigende, og det gælder navnlig
erstatning for personskade, som vil blive behandlet her. Men det er dog meget
forskelligt, hvordan og hvor langt denne udvikling er nået i de forskellige lande.

Island

I islandsk ret er udviklingen gået i den retning som er beskrevet ovenfor. Hvad
erstatningsgrundlaget angår er dette sket på tre måder, d.v.s. for det første
lovfæstelse af særregler i lovgivningen med bestemmelser der indeholder objek-
tivt erstatningsansvar, for det andet lovfæstelse af bestemmelser der medfører
ellers skærpet erstatningsansvar og for det tredje har der været brugt strengere
skyldbedømmelse ved anvendelsen af culpareglen og bevisbedømmelsen er
blevet justeret til gunst for den skadelidte, i forhold til den traditionelle anven-
delse af bevisreglerne. Desuden er erstatningsbeløbene steget, især er det
erstatning for personskade som er steget i henhold til de radikale ændringer som
blev foretaget i årene 1996 og 1999 (lov nr. 42/1996 og nr. 37/1999) i den
islandske erstatningsansvarslov nr. 50/1993. Denne lov var oprindelig i næsten
alle henseender enslydende med den danske erstatningsansvarslov som trådte i
kraft i 1984.

Angående det første punkt, d.v.s. det voksende antal regler om objektivt erstat-
ningsansvar, bør det fremhæves at den vigtigste bestemmelse findes i § 88 i
færdselsloven nr. 50/1987, men objektiv ansvar indførtes først i islandsk
færdselslov i 1958.3 Som eksempel på andre lovbestemmelser om objektivt
erstatningsansvar kan nævnes regler i luftfartsloven nr. 60/1998, § 172 i søfart-
sloven nr. 34/1985 (skade på besætningsmedlemmer), lov nr. 14/1979 som
indkorporer den internationale konvention om ansvar for skade på grund af
olieforurening, udstedt i Brussel den 29. november 1969, som lov i Island, § 34 i
lov nr. 6/1986 om fjældgræsgange, indsamling af får mv., men den er fortolket på
den måde at den foreskriver objektivt ansvar for skade som husdyr forvolder når

Social forsikring, private forsikringer eller erstatning, kollektive eller individuelle…

3 Om udviklingen af erstatningsregler i islandsk færdselslovgivning kan der henvises til; Arnljótur
Björnsson, Bætur fyrir umfer∂arslys, s. 8–9.
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de græsser eller færdes på udemarker, hjemmemarker eller kolonihaver eller
andre indhegnede områder.4 Endvidere kan nævnes bestemmelser i §§ 51 og 52 i
lov nr. 26/1994 om flerfamiliehuse, på den ene side objektivt ansvar hos ejer til
særeje i flerfamiliehus (§51) og på den anden side hos beboerforeningen (§ 52)
for skade, som skyldes svigt i installation eller andet udstyr i særeje eller fællese-
je, selv om hverken ejeren eller foreningen er skyld deri. Lov nr. 25/1991 om
produktansvar bygger på objektivt ansvar, dog med nogle afvigelser, hvor det er
en betingelse at vare er behæftet med fejl. Til sidst kan nævnes § 24 i lov nr. 18/
1996 om genetisk modificeret organisme og § 28 i lov nr. 13/2001 om forskning
og udvinding af kulhydrat. Lovbestemmelser om objektivt erstatningsansvar
synes dog at være langt færre i Island end i de øvrige nordiske lande. Der findes
således ingen bestemmelser i islandsk lovgivning om objektivt ansvar for
miljøskader, som skyldes virksomhedsdrift, og ej heller for skade der skyldes
brug af atomkraft og af naturlige grunde heller ikke skade fra jernbanedrift.
I denne forbindelse kan også påpeges lov nr. 111/2000 om patientforsikring, men
ifølge den er skadelidte berettiget til et bestemt beløb fra patientforsikringen uden
hensyn til skyld hos sundhedspersonel. Om skade der overstiger IKR 5.000.000
(ca DKK 417.000) gælder erstatningsrettens almene regler.

Islandske domstole har altid været restriktive til at tildømme erstatning på
grundlag af objektivt ansvar, medmindre det har haft direkte hjemmel i loven. Der
findes kun ganske få eksempler fra islandsk domspraksis hvor objektive erstat-
ningsregler er blevet anvendt uden støtte i lovgivningen, og de sidste tilfælde hvor
det vides at dette blev gjort var i 1968 og 1970.5 Af disse domme er den
konklusion blevet trukket, at det er en gældende regel i islandsk ret, at en
arbejdsgiver bærer objektivt ansvar over for sin ansatte, hvis han kommer til skade
under arbejde på grund af skjult mangel eller defekt i maskinel, som tilhører
arbejdsgiveren.6 I andre tilfælde har Højesteret afvist at anvende objektive ans-
varsregler uden støtte i direkte lovhjemmel. I islandsk ret gælder derfor ikke en
uskreven lovregel om objektivt ansvar for skade, som opstår på grund af farlig
bedrift eller ved særlig farlige omstændigheder. Som eksempel kan nævnes:

Vi∂ar Már Matthíasson

4 Denne regel er ikke ny, den kan spores helt tilbage til Grágás, fristatstidens lovsamling, og Jónsbók
fra 1281, se nærmere Arnljótur Björnsson, Bótaskylda án sakar (Erstatningpligt uden skyld), Kaflar
úr ska∂abótarétti, s. 227–228 og 235.

5 Se Hrd. 1968, s. 1051 (personskade hos en ansat ved en ulykke der indtraf ved svigt i en
sikkerhedssele ved arbejde i en el-mast), Hrd. 1970, s. 434 (personskade hos en ansat ved en ulykke
der indtraf på grund af svigt i afbryder på en fiskeindustrimaskine) og Hrd. 1970, s. 544
(personskade hos føreren af en bil, der var ansat hos bilejeren, men ulykken skyldtes svigt i bilens
styremekanisme).

6 Arnljótur Björnsson, Ska∂abótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, s. 116 og samme forfatter, A
Survey of Icelandic Tort Law, Scandinavian Studies in Law, Volume 38, s. 297–298. I den
sidstenævnte oversigt tager forfatteren forskellige forbehold, navnlig at man ikke bør trække for
vidtstrakte konklusioner af dommene om anvendelse af de objektive erstatningsregler.
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Hrd. 1996, s. 159. En medarbejder hos Vejdirektoratet som arbejdede på et snerydnings-
køretøj pådrog sig personskade da snerydningskøretøjet blev ramt af en snelavine der rev det
med sig et stykke vej uden for vejen. Højesteret afviste den konklusion som herredsretten
var kommet til, nemlig at Vejdirektoratet som arbejdsgiver bar objektivt ansvar for
medarbejderens skade. I Højesterets dom siges bl.a. herom: ”Domstole har afvist krav om
at pålægge arbejdsgivere eller andre erstatningspligt for skade ved ulykker, uden at de
bærer skyld, som de ansatte har pådraget sig ved udførelsen af deres arbejde til søs eller i
land på grund af naturkræfter. Det findes ikke, at der i denne sag er tilstrækkeligt grundlag
til at afvige fra denne domspraksis.” Vejdirektoratet blev derfor frifundet. Forsikringssels-
kabet som føreren var ulykkesforsikret hos, blev derimod dømt til at betale erstatning for
personskade, idet det blev fastslået at ulykken var sket imedens føreren førte køretøjet.

Anvendelsen af præsumptionsansvarsreglen i islandsk ret er også meget sjælden.
Der kan nævnes et klart eksempel fra domspraksis hvor erstatningsansvar blev
baseret på præsumptionsansvarsreglen uden at der fandtes nogen lovhjemmel, jf
Hrd. 1954, s. 565.7 Denne regel er også sjælden i lovgivningen, men i nyere
lovgivning findes der dog eksempler på sådanne regler, jf § 17 i lov nr. 7/1998
angående database om enkeltpersoners helbredsforhold på sundhedsområdet og
§ 49, stk. 3 i lov nr. 107/1999 om telekommunikation.

Culparegelen er utvivlsomt hovedreglen for erstatningsgrundlaget i islandsk
ret. Domstolene har i de sidste to årtier udvidet erstatningsansvaret på forskellige
områder ved at anvende en strengere skyldmålestok og det er uden tvivl den mest
betydningsfulde skærpelse af erstatningsgrundlaget i islandsk erstatningsret i de
sidste år. De områder hvor domstolene har udvidet skyldbedømmelsen er f. eks. i
erstatningssager på grund af skade der skyldes selvstændigt erhvervsdrivende
specialister ved udøvelsen af deres arbejde, personskade som ansatte pådrager sig
under udførelsen af deres arbejde (arbejdsulykker) og husejeres erstatnings-
ansvar.8 Det kan endvidere ses i domme, hvor der er strid om selvstændigt
erhvervsdrivende specialisters erstatningsansvar. f. eks. læger, at bevisbyrdereg-
lerne bliver anvendt på en særlig måde som er til gunst for skadelidte. Det bliver
gjort på den måde, at hvis det findes bevist ved traditionel anvendelse af bevisreg-
lerne at en læge eller sundhedspersonel har udvist culpøs adfærd, og en skade er
indtruffet, der muligvis kan spores til den culpøse adfærd, så bærer lægen eller

7 I denne forbindelse påpeges undertiden også Hrd. 1953, s. 617, se f. eks. Arnljótur Björnsson,
Ska∂abótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, s. 139. Af Højesterets begrundelse i denne dom kan
det dog også påstås med argumenter at retten anvender en objektiv erstatningsansvarsregel.

8 Som et eksempel på det førstnvænte kan nævnes Hrd. 1999, s. 1310 (læge/sygehus), Hrd. 1995,
s. 1692 (advokat/skibsmægler), Hrd. 1996, s. 1279 (aut. ejendomsmægler) og Hrd. 1999, s. 4746
(revisor). Et eksempel på strengere skyldbedømmelse ved arbejdsulykker kan ses i Hrd. 1983,
s. 1718. Om det sidstnævnte forhold, d.v.s. strengere skyldbedømmelse hos husejere, må der
henvises til en sammenligning mellem ældre domme og nyere domme. Således kan en skærpet
bedømmelse af husejeres agtpågivenhed ses i Hrd. 1995, s. 198 og Hrd. 1996, s. 1002, i forhold til
Hrd. 1966, s. 432 og Hrd. 1985, s. 634.

Social forsikring, private forsikringer eller erstatning, kollektive eller individuelle…



452

sundhedsinstitutionen fuldt erstatningsansvar for skaden, medmindre de kan
påvise at skaden ville være indtruffet selv om fuld agtpågivenhed var blevet
udvist. Med andre ord er bevisbyrden for følgerne af en culpøs handling blevet
omvendt.9 Det ser ud til at den samme anvendelse af disse bevisregler finder sted
i dansk ret.10

Som ovenfor anført er det udvidede erstatningsansvar ikke alene rejst på det
forhold at erstatningsgrundlaget er blevet skærpet på den foran beskrevne måde,
men også og ikke mindst ved at erstatningen for personskade har været voksende.
Ved lovfæstelsen af erstatningsansvarsloven nr. 50/1993 var formålet at dække
med fuld erstatning den faktiske tab som skyldes personskade.11 Det er ganske
klart at ved ikrafttrædelsen af denne lov steg erstatningsniveauet for ikke-økono-
misk skade for personskade i væsentlig grad. Dette gælder godtgørelse for svie og
smerte, men dog i særlig grad godtgørelse for varigt mén. Loven blev kritiseret for
bl.a. begrænsninger i retten til erstatning for økonomisk skade, såfremt varigt mén
var under 15 % og for at den ikke gav ret til fuld erstatning. De ændringer som
foretoges på loven ved lov nr. 42/1996 og lov nr. 37/1999 blev navnlig indført med
henblik på at forhøje erstatning for varigt erhvervsevnetab og for at ophæve de
ovenfor nævnte begrænsninger som var gældende om erstatning ved mindre
grader af varigt mén og for at udvide erstatningsretten på andre forskellige
områder.12

Det kan til slut nævnes at med ændringen af § 26 i erstatningsansvarsloven, der
blev indført med § 13 i lov nr. 37/1999 blev der foreskrevet ret for skadelidte til
godtgørelse for tort når personskaden er forvoldt ved forsæt eller grov uagtsom-
hed, uanset hvorvidt han har erhvervet ret til godtgørelse for svie og smerte eller
godtgørelse for varigt mén. Ved denne ændring blev erstatningsrettens område
også udvidet ud over de traditionelle grænser, således at domstole nu har hjemmel
til at pålægge dem som ved forsæt eller grov uagtsomhed er skyld i en andens død,
at betale godtgørelse for tort til den afdødes ægtefælle, børn og forældre. I ældre
domspraksis var det blevet fastslået, at sådan skader var udenfor erstatningregler-
nes rækkevidde og ikke skulle dækkes, jf Hrd. 1936, s. 243 og Hrd. 1971, s. 703.

Danmark

I Danmark har udviklingen været den at grundlaget for erstatningsansvaret har
været udvidet i væsentlig grad, og dette skyldes lovfæstelse af regler om objektivt
ansvar og også den strammede anvendelse af culpareglen. Dette gælder navnlig

Vi∂ar Már Matthíasson

9 Se f. eks. Jón Steinar Gunnlaugsson, Om bevisbyrden i sager angående erstatningspligt hos læger
og sundhedsinstitutioner, Tímarit lögfræ∂inga, 3. hefti 1995, s. 213–216. Som et eksempel på denne
retspraksis nævner han Hrd. 1995, s. 989.

10 Oliver Talevski, Juristen nr. 1/1990, s. 1–15.
11 Alpingistí∂indi 1991–92, A-deild, s. 2910.
12 Alpingistí∂indi 1995–96, A-deild, s. 3295–3296 og Alpingistí∂indi 1998–1999, A-deild, s. 1304–

1306.
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når der er tale om personskade.13 Danske domstole har også været restriktive i at
pådømme objektivt ansvar, hvor der ikke findes direkte lovhjemmel. Det er blevet
påpeget at dette skete først i 1968 (højesteretsdom publiceret i UfR 1968, s. 84),
men som eksempler på nyere tilfælde kan nævnes tre højesteretsdomme, publice-
ret i UfR 1983, s. 714, UfR 1983, s. 866 og UfR 1983, s. 895. Senere afgørelser
fra danske domstole har dog vist, at man ikke er villig til at anvende ulovfæstede
regler om objektivt erstatningsansvar på en generel måde, men derimod kun på
begrænsede områder, men også dér udviser domstolene forsigtighed.14

I dansk erstatningsret er erstatningsbeløb for personskade også blevet forhøjet for
nylig. Den danske erstatningsansvarslov der trådte i kraft den 1. oktober 1984 indebar
en forhøjelse af erstatningsniveauet for varigt erhvervsevnetab fra det som indtil
da havde været gældende.15 De ændringer som for nylig blev foretaget af loven og
vil træde i kraft den 1. juli 2002 vil medføre væsentlig forhøjelse af erstatnings-
beløbene for personskader, såvel for varigt mén som for varigt erhvervsevnetab.16

Finland

I Finland har udviklingen været den, efter at erstatningsansvarsloven trådte i kraft
i 1974, at flere tilfælde har været omfattet af erstatningsansvar end før.17 Loven
blev ændret med lov nr. 61/1999 af 29. januar d. å., hvor det blev tilføjet en ny
regel, som § 4 a i kapitel 5 om den afdødes forældres, ægtefælles og barns ret til at
forlange erstatning fra skadevolder hvis døden blev forvoldt ved forsætlig eller
grovt uagtsom handling. Udviklingen har i større grad fundet sted udenfor erstat-
ningansvarslovens rammer med et skærpet ansvar på områder som trafikskader,
patientskader, produktskader og miljøskader. Erstatningsbeløbene for personska-
de i Finland bestemmes skønsmæssigt. Tendensen i de sidste årene har været at
beløbene er steget, specielt når det gælder erstatning for ideel skade.18

Norge

I Norge har udviklingen medført at den skadelidtes stilling i erstatningsretten er
blevet forbedret i væsentlig grad. Dette er sket både ved at udvide erstatnings-
grundlaget og også ved at forhøje erstatning for personskade.19

13 A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, 5. udg., s. 15–16 og Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner,
Lærebog i erstatningsret, 4. udg., s. 23–24.

14 Bernhard Gomard, Dansk Erstatningsret i 1980’erne, Ármannsbók, s. 195–196 og Bo von Eyben og
Hans Henrik Vagner, Lærebog i erstatningsret, s. 117–154, resultater på sider 153–154.

15 Betænkning nr. 1383/2000. Revison af erstatningsansvarsloven m.v., s. 11.
16 Betænkning nr. 1383/2000. Revison af erstatningsansvarsloven m.v., s. 19.
17 Det som følger er baseret på; Hannu Honka, Amerikaniseras den finska skadeståndsrätten, JFT,

Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland, 1–2 hefte, 2000, s. 50–53.
18 Lena Sisula-Tulokas, Sveda, värk och annat lidande, s. 143 og 145. Et forbehold må eventuelt gøres

vedrørende andre instansers praksis end domstolernes, jf. s. 173–174.
19 Nils Nygaard, Utviklingstrekk i skadebotretten, Jussens Venner, 5. hæfte, 1997, s. 268. Se også

Asbjørn Kjønstad, Amerikanske tilstander, Lov og rett, 1998, s. 193–194.
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Det førstnævnte har, lige som i de andre nordiske lande, fundet sted på den
måde at der er blevet indført lovbestemmelser om objektivt erstatningsansvar,
som f. eks. ansvar for miljøskader, produktansvar, mv. Der er også sket en
ændring af retsstillingen hos dem der har lidt personskader i arbejdssulykker, som
tilhørte erstatningsretten i årene fra 1976 til 1989, men som er derefter dækket
med ydelser fra folkeforsikringen og lovbestemte forsikringer. Udviklingen i
Norge er således sket på baggrund af domstolenes mellemkomst, dog ikke så
meget ved at strække culparegelen helt til ydergrænsen, men derimod snarere ved
at antallet af tilfælde er vokset hvor erstatningsansvar er blevet dømt på grundlag
af objektivt grundlag, uden at der findes direkte lovhjemmel herfor.20 Norsk ret
har faktisk en særstilling i forhold til de øvrige nordiske lande, idet norske
domstole i langt større udstrækning end domstole i andre nordiske lande har
fastslået objektivt erstatningsansvar uden direkte lovhjemmel.21 Det er blevet
påpeget at objektivt ansvar er blevet så udbredt i norsk ret, at det ville være mest
naturligt at sidestille det med ansvar der bygger på skyld, hvadenten denne
udførelse bygger på lovgrundlag eller domspraksis.22

Det sidstenævnte, d.v.s. forhøjelsen af erstatningsbeløb for personskade bygger
på domstolenes afgørelser, og i den norske erstatningsansvarslov findes der ikke
nogen standardiserede erstatningsbeløb som f. eks. i den islandske lov. Forhøjel-
ser, navnlig i de seneste år, hidrører ikke mindst fra forhøjelse af godtgørelse for
ekstra udgifter, som skaden påfører skadelidte.23

Sverige

I Sverige har tendensen også været den, at erstatningsgrundlaget er blevet udvi-
det. Kort sagt har grundlaget for erstatningsansvar for personskade og tingsskade
flyttet sig fra det traditionelle culpaansvar i retning mod skærpet ansvarsforhold.
Lige som andre steder er der opstået forskellige varianter af objektivt ansvar som
f. eks. ansvar for skade der skyldes varemangler i henhold til lov om produktans-
var. Udviklingen er også her gået over i at der er kommet flere tilfælde hvor
objektivt erstatningsansvar anvendes, både fordi der er kommet nye love om
objektivt erstatningsansvar og domstolene har også domfældt for objektivt ansvar
uden direkte lovhjemmel, selv om de ikke er gået helt så langt som de norske
domstole hvad dette angår, hvilket er beskrevet overfor.24

Vi∂ar Már Matthíasson

20 Peter Lødrup, Lærebok i erstatningsrett, 4. udg., s. 112 og Nils Nygaard, Utviklingstrekk i skade-
botretten, Jussens Venner, 5. hæfte, 1997, s. 268–269.

21 Bernhard Gomard, Dansk Erstatningsret i 1980’erne, Ármannsbók, s. 195, Jan Hellner, Utveck-
lingslinjer i skadeståndsrätten, Festskrift til Anders Agell, s. 214 og Skadeståndsrätt, 6. udg. med
Svante Johansson, s. 178, hvor det faktisk fremkommer også at danske domstole er gået længere
hvad dette angår end de svenske.

22 Peter Lødrup, Erstatning, kollektive forsikringsløsninger eller andre særordninger, Lov og ret 1999,
s. 572.

23 Nils Nygaard, Utviklingstrekk i skadebotretten, Jussens Venner 5. hæfte, 1997, s. 272–276.
24 Jan Hellner, Utvecklingslinjer i skadeståndsrätten, Festskrift til Anders Agell, s. 212–215.
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Jeg har ikke fundet noget der tyder på at man har forhøjet erstatningsniveauet
for økonomisk tab, som følge af personskade i svensk retspraksis, men sådan
erstatning fastsættes efter vurdering men ikke i henhold til standardiserede regler
som i Island og Danmark. Vurderingsreglerne af erstatning for fremtidigt tab af
indtægter findes i kap. 5, § 1, stk. 2 og stk. 3 i den svenske ersatningsansvarslov
nr. 307/1972, hvor der bygges på det grundlag at der skal kompenseres for den
forskel som den skadelidte udsættes for i fremtidige indtægter i forhold til de
indtægter som han ville have opnået hvis skaden ikke var indtruffet. Der bygges
på de samme synspunkter når der er tale om midlertidigt tab af indtægter, jf stk. 1,
nr. 2 i samme paragraf. Heraf følger at skadeserstatninger generelt er steget lige
som i de øvrige nordiske lande, på grund af større indkomster og flere og større
skader end tidligere.

Fastsættelse af erstatning for ikke-økonomisk skade bygger også på vurderin-
ger, og disse erstatninger er steget ganske betydeligt i de sidste år.25 Med de
ændringer som er foretaget af den svenske erstatningsansvarslov og trådte i kraft
den 1. januar 2002 blev nogle poster for ikke-økonomisk skade ændret og også
erstatningsgrundlaget for krav fra nærmeste pårørende på grund af omkostninger
vedrørende besøg og omsorg af skadelidte.

3. Formålet med forhøjelse af erstatningen og udvidelse af
erstatningsgrundlaget i løbet af de sidste årtier

Lige meget hvilke meninger man har om hvilket formål erstatningsreglerne først
og fremmest skal tjene, er det klart at de ændringer der er sket indenfor erstat-
ningsretten i løbet af de sidste årtier, har gået ud på at styrke den skadelidtes
stilling, samt medvirke til større tryghed i samfundet. Med andre ord, det er
erstatningsrettens kompensationsrolle, som har været drivkraften i den udvikling
som har fundet sted og jeg har gjort rede for.

Erstatningsreglernes præventive virkning, som man gerne har ment at var deres
andet hovedformål, har ikke spillet nogen større rolle i denne udvikling og iøvrigt
er det uhyre svært at vurdere hvor stor tyngde den har. Det bør dog fremhæves at
man har gjort opmærksom på at erstatningsreglernes betydning som præventive
beskyttelsesregler har efterhånden fået større omtale, i det mindste i den teo-
retiske diskussion i Sverige i de sidste år, hvadenten deres vigtighed i realiteten er
vokset eller ej.26

25 Prop. 2001:68, s. 2.
26 Se f. eks. behandling hos Erland Strömback, Internationella strömningar inom skadeståndsrätten –

kompensation eller prevention? Forhandlingar ved det 35. nordiska juristmøtet i Oslo, s. 1183–
1185.
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4. Erstatningsrettens problematik

Jurister har over en lang periode behandlet erstatningsretslige spørgsmål og hvor
ufuldstændigt dette fag af forskellige grunde er. Jeg tillader mig blot at nævne to
lærde, som behandlede disse spørgsmål specielt i den første halvdel af det sidste
århundrede, men det er Henry Ussing og Johannes Andenæs.27 Som det fremgår af
deres værker var det andre jurister før dem som havde indledt diskussionen.
Ussing siger bl.a. i sin behandling at det ser ud til at den store bygning [erstat-
ningsretten] er blevet rejst på et usolidt grundlag og at den er i færd med at styrte
i grus.28 Grunden til denne pessimisme findes stadigvæk. Der har været anført en
hel del mangler som erstatningsretten er behæftet med, som f. eks. følgende:29

1. Skadelidte har ikke altid ret til erstatning i henold til erstatningsregler. Faktisk
har han det i de færreste tilfælde. Og selv om han er berettiget til erstatning må
han ofte tåle reduceret erstatning på grund af egen skyld.

2. Selv om skadelidte har erstatningskrav ifølge loven, kan det godt tænkes, at
den som er ansvarlig for skaden, ikke kan betale erstatningen.

3. Det tager ofte lang tid for skadelidte at opnå den ret, som han har i henhold til
erstatningsregler.

4. Omkostninger ved opgørelse af erstatningskrav er store, endda i de tilfælde
hvor forsikringsselskaber sørger for opgørelsen.

5. Der hersker ofte stor tvivl om hvorvidt skadelidte er berettiget til erstatning
ifølge loven og også om erstatningsbeløbets størrelse. Hans ret bliver ofte
afgjort på en hårfin skyldvurdering eller bevisstillingen, som det ikke er muligt
at finde frem til før end efter en omfattende bevisførelse.

6. Såfremt skadelidte har et erstatningskrav mod sine nærmeste pårørende er det i
de fleste tilfælde pinligt for ham at gøre sin ret gældende.

7. Selv om mange skadelidte ikke får sit tab fuldt dækket, er der andre tilfælde
hvor skadelidte for overdækning af tabet, f. eks. fordi der ikke fra erstatningsk-
ravet er fratrukket erstatning fra en forsikring som de kan være berettiget til for
den samme hændelse.

8. Det spørgsmål kan stilles, om der tages tilstrækkeligt hensyn til den erstat-
ningspligtige, d.v.s. hvorvidt der findes tilstrækkelig rummelige lempelser
med henblik på at nedsætte erstatningskravet mod ham.

Disse mangler har været kendt i årtier. Til trods for dette har udviklingstendenser-
ne i erstatningsretten i de sidste årtier ikke ført til nogen løsning af disse proble-

Vi∂ar Már Matthíasson

27 Se f. eks. Henry Ussing, Erstningsrettens udvikling og forsikringsaftalelovens § 25, UfR 1935, B,
s. 185 ff. og Johannes Andenæs, Fortid og fremtid i erstatningsretten, foredrag holdt i Forsikrings-
juridisk Forening den 7. maj 1943, publiceret f. eks. i Avhandlinger og foredrag, s. 37–56.

28 Henry Ussing, Erstningsrettens udvikling og forsikringsaftalelovens § 25, UfR 1935, B, s. 185.
29 Arnljótur Björnsson, Ska∂abótaréttur á undanhaldi. Löggjöf og tillögur um afnám ska∂abótaréttar,

Kaflar úr ska∂abótarétti, s. 150.
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mer. Vi befinder os endnu i den situation at kun en mindre del af skader bliver
erstattet. Erstatningsrettens problem som Andenæs behandlede specielt i 1943,
d.v.s. at erstatningsbeløb, især for personskade var steget så meget, at kun en lille
del af skadevolderne har økonomisk evne til at betale dem, er endnu uløst.30

Faktisk er udviklingen i de allersidste år gået i retningen af at forhøje erstatningen
for personskade endnu mere, hvilket har bragt dette problem i endnu større
hårdknude. Hvor mange enkeltpersoner mon der ville være i økonomisk stand til
at betale maksimal erstatning for personskade ifølge den danske erstatningsans-
varslov efter de sidste ændringer af loven? Maksimumerstatning for varigt
erhvervsevnetab er efter mine beregninger DKK 6.707.500. Maksimumerstatning
for varig personskade ifølge den islandske erstatningsansvarslov, vil efter de
sidste ændringer der blev foretaget i 1999, være ca DKK 7.700.000. Det tager
skadelidte stadigvæk lang tid at opnå sin ret, navnlig hvis der opstår tvist om hans
ret og i temmelig mange tilfælde er retsstillingen usikker, specielt hvor erstatnin-
gens grundlag hviler på culparegelen. Det kan endvidere påstås, selv om der er
nogle nuancer imellem landene, at i nogle tilfælde bliver skaden overdækket.
Dette gælder såvel mindre skader som faktisk ikke medfører nogen eller kun
mindre følger end de standardiserede regler angiver, som de tilfælde hvor erstat-
ning fra tredje mand ikke altid fører til at retten til erstatning reduceres.

På den anden side har udviklingen ganske bestemt i nogen grad indskrænket de
erstatningsretslige problemer, som er beskrevet ovenfor. Der forekommer nu flere
tilfælde end tidligere som er erstatningspligtige, navnlig på grund af reglen om
objektivt ansvar men også på grund af strengere culpabedømmelse og andet
vidtstrakt ansvar. Desuden burde de standardiserede regler, som gælder i Island og
i Danmark, ved beregningen af erstatningen medføre større sikkerhed om erstat-
ningsbeløbene. Ligevel må der fastsættes et særligt grundlag for beregningen af
sådanne krav, d.v.s. méngraden ved godtgørelse for varigt mén og erhvervsevnet-
absprocenten ved erstatning for varigt erhvervsevnetab. Det kan også fastslås at
lovfæstelse af en generel lempelsesregel har åbnet for at kunne i større grad end
tidligere tage hensyn til den skadelidte end tidligere.

5. Erstatningsretten sammenholdt med andre midler med henblik
på at sikre social tryghed for den som lider personskade

Både Ussing og Andenæs mente at erstatningsrettens problematik bedst kunne
løses ved forsikringsretslige midler, og begge nævnte også sociale ydelser.31

Referenten på juristmødet i 1951 redegjorde for sådanne synspunkter, som tidli-

30 Johannes Andenæs, Fortid og fremtid i erstatningsretten, Avhandlinger og foredrag, s. 43.
31 Henry Ussing, Erstningsrettens udvikling og forsikringsrettens § 25, UfR 1935, B, s. 187 og

Johannes Andenæs, Avhandlinger og foredrag,s . 47–48.
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gere anført, og han mente at man burde indføre en almen ulykkesforsikring for
enkeltpersoner.32

Udviklingen har bestemt været den, at omfanget af forsikringer er vokset
enormt i de sidste årtier, og dette gælder på de fleste områder indenfor forsikrin-
ger, og uanset om det drejer sig om ansvarsforsikringer, som faktist dækker
skaden hos en anden end skadelidte, eller personforsikringer eller andre skadefor-
sikringer end ansvarsforsikringer. Som et eksempel kan nævnes at væksten af
forsikringsselskabernes forvaltningskapital i Norden i årene 1984 til 1994 gen-
nemsnitlig var 13% om året, hvilket var dobbelt så stor som hos bankerne.33

Forsikringer bærer i stadig større udstrækning de erstatningsydelser som opstår på
grund af personskade.

Udviklingen er også længe gået i den retning at sociale sikringer er blevet
stadig mere omfattende. Det kan konstateres uden forbehold at andelen af sociale
ydelser i betalingen for personskade er vokset. Det er dog interessant at lægge
mærke til, når udgifter til sociale formål i Norden i de aller sidste år undersøges
nærmere, at deres vækst ser ud til at være reduceret og i nogle tilfælde er
udgifterne blevet mindre i forhold til nationalindkomsten i årene 1990–1999, f.
eks. i Sverige, selv om de ikke ser ud til at være reduceret talmæssigt.34 Det er
også bemærkelsesværdigt at statskasserens andel i financiering af disse udgifter
er aftaget forholdsvis i årene 1990–1999 i alle de nordiske lande på nær Finland.
I nogle tilfælde er reduktionen ret betydelig, i Danmark f. eks. fra 80 % ned til
67 % og i Island fra 67 % ned til 50 %. I alle landene er andelen hos den sikrede
selv, d.v.s. den som modtager ydelserne, vokset i betydelig grad og arbejdsgiverens
andel i finansieringen er også vokset flere steder.35

Det er betænkeligt at sammenligne sådanne tal fra mange lande og det er også
betænkeligt at slynge ud ord sådan som ”sociale udgifter” og hvordan disse
finansieres, uden at beskrive nøjagtigt hvad dette indebærer. Sådan noget må altid
tages med forbehold. Der er heller ingen mulighed for at undersøge hvorvidt disse
tal kan sammenlignes præcist og hvorvidt de måler på nøjagtig samme måde den
udvikling som de tyder på. Formålet med at nævne dette her er blot, at huske på at
væksten af de sociale sikringer, som mange fandt at var en selvfølge for nogle år
siden, ikke længere er det, i det mindste efter manges mening. Den er slet ikke en

Vi∂ar Már Matthíasson

32 Ivar Strahl, Skadestånd och försäkring, Förhandlingarna å Det nittonde nordiske juristmøtet i
Stockholm den 23.–25. augusti 1951. Bil. 1, s. 32.

33 Offentlige velferdsordninger. Når bör de erstattes av markedbaserte forsikringsordninger?, Rapport
fra en arbeidsgruppe nedsatt af forsirkingsforbundene i de nordiske land, 1996, s. 23–24. Oplysnin-
gerne gælder for de nordiske lande, andre end Island. Der er ikke grund til at antage at der er nogen
væsentlig forskel når det gælder udviklingen i de islandske forsikringsselskabers forvaltnings-
kapital.

34 Social tryghed i de nordiske lande 1999, Nordisk Socialstatistisk komité (NOSOSKO) 15:2001,
s. 166–167.

35 Social tryghed i de nordiske lande 1999, NOSOSKO, s. 169.
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selvfølge sådan som mange troede i 1951, da dette emne var til diskussion blandt
jurister. Der er i det mindste to grunde som sætter grænser for hvor store ressour-
cer kan anvendes til sociale ydelser. På den ene side sætter nationens økonomi
objektive grænser for hvor store ressourcer kan bruges til sociale ydelser og på
den anden side hvor store ressourser de politiske magthavere er villige til at
anvende til dette formål. Det er forskelligt i de nordiske lande hvor gode økono-
miske muligheder de har for at anvende en større del af ressourcerne til social
sikring. Norge har dog sandsynligvis en særstilling hvad dette angår. Det ser på
den anden side ud til at villigheden til at bruge flere tilskud eller ydelser til den
sociale sikring er reduceret, i det mindste gælder det for Island og det ser ikke ud
til at den nye regering i Danmark er villig eller interesseret i at bruge større
udgifter på dette område. Naturligvis er det ikke muligt at forudse hvad fremtiden
indebærer hvad dette angår. Det er dog helt indlysende at social sikring, som er
finansieret af statslige midler, vil ikke i fremtiden blive anvendt til at erstatte
personskade i større grad end nu er tilfældet. Det er også sandsynligt, på grund af
nordboernes ændrede alderssammensætning, hvor en stadig større del af befolk-
ningen vil bestå af pensionister som bliver større forbrugere af sundhedstjenesten,
at der bliver mindre ressourcer til at betale sociale udgifter på andre områder.

6. Hvorledes betales erstatning for personskade?

Når blikket rettes mod hvorledes erstatning betales eller kan betales for
personskade i henhold til islandsk ret, bliver man klar over hvor indviklede disse
muligheder faktisk kan være. Her er der kun tale om personskade, som medfører
varige følger.

Skadelidte kan være berettiget til erstatning eller andre ydelser fra følgende
hold:36

1. Den erstatningspligtige.
2. Sin arbejdsgiver, d.v.s. løn i sit fravær, i henhold til hans ret ifølge kollektiv

lønoverenskomst, love eller personlig ansættelseskontrakt.
3. Forsikringsselskaber:

Ansvarforsikringstageren for den erstatningspligtige, enten frivillig eller
lovbestemt.

Ulykkesforsikringer (frivillige).
Ulykkesforsrikringer ifølge kollektive overenskomster (ulykke under arbejde,

på vej til eller fra arbejde).

36 Under hensyntagen til; Arnljótur Björnsson, Yfirlit yfir bótakerfi á Íslandi, Kaflar úr ska∂abótarétti,
s. 354–386.
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Færdselslovens lovfæstede ulykkesforsikring (føreren og den som kommer
til skade som passager i eget køretøj).

Sømænds lovbestemte ulykkesforsikringer.
4.  Socialforsikringen.

Folkeforsikringens ulykkesafdeling. Personskadeerstatning for arbejdsulyk-
ker, mv., men også invaliderente hvis erhvervsevnetabet vurderes større
end 75 %.

5. Pensionskasser.
Ydelser fra pensionskasser (når varigt erhvervsevnetab er større end 40 %)

6. Fagforeningers sygekasser.
Ydelser fra fagforeningernes sygekasser (Afhænger sædvanligvis af beslut-

ning fra bestyrelsen i vedkommende kasse)
7. Statskassen.

Offererstatning i henhold til lov nr. 69/1995 om erstatning fra staten til ofre
for forbrydelser.

Desværre foreligger der ikke nogen opgørelse om fordelingen mellem de forskel-
lige poster, og desuden finder kun nogle af dem anvendelse i hvert enkelt tilfælde.
Det er usandsynligt at man i fremtiden kan lægge til grund at den erstat-
ningspligtige vil have større betalingsevne end han har i dag, og man kan derfor
ikke regne med at en større del af erstatningen vil blive betalt af ham. Som
beskrevet ovenfor er der ringe chance for at man kan forvente større deltagelse fra
den sociale sikring. Det er derimod ikke udelukket at der kan forventes større
ydelser fra pensionskasserne til personskadelidte i fremtiden når disse kasser
vokser. Det er derimod meget usikkert at noget yderligere kan forventes fra
fagforeningernes sygekasser selv om de har opnået større betalingsevne.

Der er således ikke stor sandsynlighed for, såfremt man vil opretholdet kravet
om fuld erstatning til dem som udsættes for personskade og samtidig medvirke til
udvidelse af erstatningspligtige tilfælde med henblik på større tryghed i samfun-
det, at andre midler end forsikringer kan være bedre egnet til at løse erstatnings-
rettens problemer i fremtiden. Så længe man fastholder kravet om fuld erstatning,
kan man sandsynligvis regne med at erstatningsretten eksisterer.37

7. Ulykkesforsikring for alle?

Det er naturligt ud fra disse tanker at overveje den mulighed, som mange har
nævnt, bl.a. Ivar Strahl,38 at indføre en almen ulykkesforsikring, hvor der i alle

Vi∂ar Már Matthíasson

37 Peter Lødrup, Lærebok i erstatningsrett, s. 101.
38 Ivar Strahl, Ivar Strahl, Skadestånd och försäkring, Förhandlingarna å Det nittonde nordiske

juristmötet i Stockholm den 23.–25. augusti 1951, Bil. 1, s. 32.
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ulykkestilfælde udbetales minimumserstatning. De som vil opnå bedre tryghed
overfor personskade, må selv tegne en særlig ulykkesforsikring i tillæg.

I New Zealand har man gjort et meget interessant forsøg med en sådan
ulykkesforsikring. En lov om generel ulykkesforikring fra 1972 (The Accident
Compensation Act) trådte i kraft den 1. april 1974, og senere blev loven ændret
med en ændringslov i 1982, der trådte i kraft ét år senere. Loven omfattede alle
der kom ud for en ulykke, uanset hvordan den var indtruffet. Loven afskaffede
erstatningsret for ulykker men den skadelidte var berettiget til betaling af erstat-
ning, uden hensyn til på hvilken måde ulykken skete og uanset hvorvidt nogen
kunne påpeges, som var ansvarlig for ulykken. Erstatningsbeløbet var væsentlig
mindre end det ville have været efter erstatningsrettens regler og byggede i
hovedtrækkene på løbende pensionsrente men ikke kapitalerstatning.39 Planer om
at udvide dette system til også at omfatte dem som bliver uarbejdsdygtige på
grund af sygdom blev ikke realiseret. Faktisk blev dette system indskrænket i
nogen grad i året 1992. Der er ikke udsigt til at dette vil blive udviklet yderligere i
de nærmeste år og de tanker som man i Australien havde om at gå ind på en
lignende bane blev aldrig gennemført.40

Det må anses for at være usandsynligt at lignende forsøg vil blive iværksat, i
det mindste i Island og det samme gælder nok også de øvrige nordiske lande, men
dette kan selvfølgelig ikke udelukkes.

8. Den sociale forsikrings minimumsbeskyttelse

Selv om det ikke anses sandsynligt at statens andel i betaling for personsskade vil
vokse og at det snarere kan tænkes at den bliver indskrænket, i det mindste således
at finansieringen heraf i mindre grad vil dækkes ind med almindelige skatteind-
komster, indebærer dette ikke at den rolle som den sociale sikring har, er kommet
til vejs ende. Det må antages for sandsynligt at det offentlige fortsat føler det sin
pligt at sørge for at de som udsættes for personskade skal nyde lovbestemt
minimumsbeskyttelse. § 76 i den islandske grundlov nr. 33/1944, sådan som den
blev ændret med statsforfatningslov nr. 97/1995, indeholder en helt klar formu-
lering herom, sålydende:

”Alle som er trængende, skal ved lov sikres ret til bistand på grund af sygdom,
invaliditet, alderdom, arbejdsløshed, fattigdom og lignende forhold.”

I denne forbindelse må man også se på § 65, stk. 1 i grundloven, d.v.s. ligestil-
lingsprincippet, som har følgende ordlyd:

39 En beskrivelse af loven findes bl.a. hos Arnljótur Björnsson, Kaflar úr ska∂abótarétti, s. 149–190
(specielt s. 164–169) og Stephen M.D. Todd (editor), The Law on Tort in New Zealand, s. 26 ff.

40 Peter Cane, Atiyah’s Accidents, Compensation and the Law, 6th edition, 1999, s. 398–403.
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”Alle skal være lige stillet for loven og nyde menneskerettigheder og frirettigheder uden
forskel på grund af køn, religion, overbevisning, etnisk oprindelse, race, hudfarve,
formueforhold, slægt eller ethvert andet forhold.
 – – –”

Islands Højesteret er kommet til det resultat at denne bestemmelse pålægger
lovgivningsmagten og myndighederne pligt til at sikre borgerne i realiteten den
minimumbeskyttelse og ligestilling som loven foreskriver. En myndighed som
forsømmer at tilrettelægge administrationen således at den sikrer ligestilling, kan
pådrage sig eller staten erstatningnsansvar og love som ikke sikrer disse mini-
mumrettgiheder er i strid med grundlovsbestemmelserne og de bør derfor
tilsidesættes. Højesteret har tilkendegivet sin mening hvad dette angår i nylige
domme, jf Hrd. 1999, s. 390, hvor en blind pige som var studerende på Islands
Universitet fik tildømt erstatning idet hun måtte opgive studierne på grund af at
Universitetet ikke imødekom hendes behov for særlige indretninger og forhold.
Det fandtes at Universitetet ikke havde stræbt sig nok for at træffe de foranstalt-
ninger som var fornødne til at sikre blinde lige muligheder til studiet som andre
borgere. Der blev ikke påvist noget økonomisk tab, men pigen fik tildømt erstat-
ning for ikke-økonomisk skade (tort) i medfør af § 26 i erstatningsansvarsloven.

Langt større betydning for det spørgsmål som vi nu diskuterer har dog Højeste-
rets dom af 19. december 2000 i en sag som Islands Invalideforbund anlagde mod
Statens Folkeforsikring.

Sagen blev anlagt af Islands Invalideforbund mod Statens Folkeforsikring til anerkendelse af:

For det første at det havde været uberettiget grundet mangel på klar støtte i loven om
folkeforsikring i perioden fra 1. januar 1994 til 31. december 1998 at reducere indkomstsi-
kring hos invalidepensionister i ægteskab på grund af deres ægtefællers indtægter, der ikke
var invalidepensionister, ved at henregne halvdelen af begge ægtefællers samlede indtæg-
ter som indtægter hos invalidepensionisten.

For det andet at en sådan reducering, selv om den var lovfæstet var uforenelig med de
ovenfor citerede grundlovsregler, og var derfor uberettiget efter at lovbestemmelsen trådte i
kraft den 1. januar 1999.

Retten fandt at der ikke havde været tilstrækkelig hjemmel i lov nr. 117/1993 om folkefor-
sikringen for ministeren til at udstede regler som indskrænkede invalidepensionisternes
tilkald til fuld indkomstsikring på grund af ægtefællernes indtægter. Retten fastslog at
loven måtte gemme en tydelig og utvetydig bestemmelse om at betalinger fra folkeforsi-
kringens fonde kunne reduceres ved bekendtgørelse, for at det kunne være lovligt. Konklu-
sion var den at efter ikrafttrædelsen af lov nr. 117/1993 havde bekendtgørelsen ikke
længere fornøden lovhjemmel om at der kunne gives regler i bekendtgørelse om at
reducering af indkomstsikring kunne foretages på grund af invalidepensionisternes æg-
tefællers indtægter.
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Hvad angår den sidste periode, d.v.s. efter 1. januar 1999, hvor reduceringen byggede på en
klar lovbestemmelse, der var trådt i kraft den samme dag, udtrykte Højesteret at § 76 i
grundloven burde fortolkes i overensstemmelse med internationale konventioner som
Island har ratificeret, således at staten var pligtig til at sikre enhver borger ret ifølge loven
til en vis minimum forsørgelse i henhold til en forud bestemt ordning, der var indordnet på
et sagligt grundlag. En sådan ordning måtte opfylde betingelserne i grundlovens § 65 om at
hver enkeltperson skulle nyde lige ret med andre, samt menneskerettigheder iøvrigt. Det
fandtes at den ret som folkeforsikringsloven sikrer invalidepensionister var generel og tog
fuldt hensyn til ligestilling blandt dem, der var lige stillet, i en snæver forstand. Derimod
ansås det at loven indholdt bestemmelse om forskelsbehandling dersom det var tale om
forskellig forringelse af indtægter ud fra hvilke indtægter det drejer sig om. Retten fandt at
til trods for lovgivningsmagtens generelle spillerum til at bestemme hvordan mini-
mumsrettigheder ifølge grundlovens § 76, stk. 1 skal fastsættes, så kunne domstolene ikke
undgå at tage stilling til hvorvidt denne vurdering var i overensstemmelse med grundlo-
vens fundamentale principper. Retten kom til den konklusion at ordningen med reducerin-
gen af invalidepensionisternes rettigheder ifølge folkeforsikringsloven ved at formindske
indkomstsikringen ud fra ægtefællens indtægter på den måde dette blev gennemført, ikke
sikrede de minimumrettigheder som grundlovens § 76 foreskriver, for at de kan nyde de
menneskerettigheder som er omfattet af grundlovens § 65. Der blev blandt andet henvist til
internationale konventioner ved fortolkningen af grundlovsbestemmelserne. Retten fasts-
log at det havde været retstridigt at reducere indkomstsikring hos invalidepensionister i
ægteskab efter den 1. januar 1999 på den måde det blev gjort i § 17, stk. 5 i lov nr. 117/
1993, sådan som den blev ændret med § 1 i lov nr. 149/1998. Derimod fandt retten ikke at
den slutning kunne drages af sagens udfald, at enkelte invalidepensionister var berettigede.

Denne dom giver antydning om at lovgivningsmagten ikke har frie hænder når
den fastsætter i hvor høj grad den kan indskrænke den minimumsbeskyttelse, som
grundloven foreskriver at borgerne skal nyde.

9. Hvorfra skal ydelserne komme?

Sådan som tidligere beskrevet er det ganske ret at øget ret hos skadelidte til
erstatning og det faktum at antallet af erstningspligtige tilfælde vokser stadigt,
ikke vil medføre at der kan hentes større ydelser fra skadevolderen eller den som
er erstatningsansvarlig ifølge loven. Det er kun i de tilfælde hvor han nyder
ansvarsforsikring, at det kan forventes at han har midler til at bære væsentlige
erstatningsydelser. Hans betalingsevne vil tilsyneladende kun blive bedre såfremt
udbredelsen af ansvarsforsikringer fortsat øges. Det er endvidere blevet sandsyn-
liggjort at det offentliges andel i den beskyttelse, som de nyder som kommer ud
for personskade, næppe vil blive øget i den allernærmeste fremtid, selvom man
kan regne med at nogen minimumsbeskyttelse som det offentlige garanterer, vil
blive opretholdt. De eneste synlige muligheder for større deltagelse i erstatning
for personskade ligger derfor i at privatforsikringernes andel vokser endnu mere
end de har gjort i de sidste årtier. Det kan forventes at dette sker ved at ansvars-
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forsikringer bliver mere udbredt og også forsikringer, hvor skadelidte selv eller
arbejdsgiveren på hans vegne har tegnet forsikringen. Det er heller ikke udelukket
at pensionskasserne i Island træder i større grad ind når det drejer sig om
erstatning for erhvervsevnetab til dem som lider personskade.

Spørgsmål til at diskutere

Hvordan vil erstatningsrettens udvikling forholde sig i fremtiden?
Er det sandsynligt at erstatningsbeløbene for personskader vil vokse endnu

mere i den nærmeste fremtid?
Hvilke løsninger findes på den kendsgerning at erstatningsbeløbene for alvor-

lige personskader er steget så meget at kun ganske få mennesker har råd og
ressourcer til at betale dem?

Hvordan kan der forsikres større retfærdighed for dem som rammes af ulykker
som ikke er erstatningspligtige?

Hvor stor bliver den sociale forsikrings andel til dem som rammes af persons-
kader?

Kan man regne med større andel fra staten til finansiering af sociale forsikrin-
ger, eller er man allerede ved den øverste grænse i denne sammenhæng?

Er private forsikringer den eneste reelle løsning?
Er det sandsynligt at de sociale forsikringer i fremtiden kun vil skabe

minimums værn, der ikke kan dække en større andel af erstatningsbeløbet end
eventuelt helbredsudgifterne?

Hvilke meninger har andre end Islændinge om Islands Højesterets dom af
19. december 2000?


