
Torsdagen den 1 september

Dagen upptogs av sektionsmöten i Folkets hus.

På förmiddagen behandlades i sektion A under ordförandeskap av
højesteretssagfører HJEJLE ämnet

På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre
objektivt erstatningsansvar?

Referenten, professor, dr. jur. A. VINDING KRUSE, Danmark:

Hr. ordfører, mine damer og herrer!

I hvilket omfang bør culpaprincippet i erstatningsretten afløses af
objektive erstatningsregler? Dette spørgsmål^ som vi skal diskutere
i dag, har overalt givet anledning til et utal af lidenskabelige debatter,
til doktordisputatser og andre monografier, ligesom ingen erstat-
ningsretlig fremstilling med respekt for sig selv vil undlade et. afsnit
om problemet. Også på de nordiske juristmøder har spørgsmålet flere
gange været fremme i en eller anden form.

Den megen debat kan imidlertid ikke siges at have ført frem til no-
gen større klaring af problemet, men snarest kun til en demonstration
af alle tænkelige standpunkter til spørgsmålet. Emnet synes nærmest
uopslideligt, hvilket kan være til glæde for styrelserne i de nordiske
juristmøder, men til mindre glæde for en indleder, som gerne ser, at
diskussionen aftegner visse retningslinjer for fremtiden.

Det var heller ikke uden tøven og betænkelighed, at jeg sagde ja til
at indlede om dette emne. Men jeg trøster mig med, at emnet i dag
har et praktisk konkret sigte, nemlig spørgsmålet om i hvilket omfang
vi på nordisk lovgivningsplan bør søge et objektivt erstatningsansvar
gennemført. Denne målsætning må medføre, at man kun sigter på
reformer, som der dels kan konstateres et klart behov for, og som
dels har praktisk udsigt til at kunne blive gennemført på nordisk plan.

Disse synspunkter danner baggrunden for de teser, som jeg har
opstillet i mit skriftlige indlæg. Jeg skal her knytte nogle enkelte kom-
mentarer til disse teser.
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Min første henstilling går ud på, at principalansvaret, altså arbejds-
giverens erstatningsansvar for skader, som hans arbejdstagere forvol-
der ved uforsvarlig adfærd under tjenesten, gennemføres i alle de
nordiske lande, således som det er foreslået af de nordiske erstatnings-
retskomiteer i 1964. Ansvaret bør også udstrækkes til personer, der er
ansat i offentlig tjeneste. Jeg skal ikke gå i detailler om dette spørgs-
mål, men kun konstatere, at vi her står overfor et forslag, som i enhver
henseende opfylder de krav man må stille for at søge nordisk retsen-
hed. Jeg kan henvise til de udførlige betænkninger, som i de forskel-
lige lande er afgivet, dels om arbejdsgiverens erstatningsansvar for
arbejdstagere, og dels om statens og kommunernes erstatningsansvar.
Men jeg vil gerne fremhæve, at når man har fået principalansvaret
gennemført som en almindelig erstatningsregel, så sker der en
mindskelse af behovet for andre objektive erstatningsregler.

Det store flertal af skader har også i nutidens industrialiserede
samfund fremdeles deres udspring i menneskelige fejl og forsømmel-
ser. Og når arbejdsgiveren er ansvarlig for sine ansattes culpøse ska-
deforvoldelser, vil de skadelidte som regel være sikre på at få erstat-
ning; blandt andet fordi arbejdsgiveren normalt har tegnet en an-
svarsforsikring, der dækker de fleste af disse krav. Dette synspunkt
bliver yderligere akcentueret, når man betænker den skærpelse af
culpareglen, som har fundet sted i dette århundrede. Uagtsomheds-
betingelsen er i væsentlig grad blevet objektiveret. Langt flere om-
råder er kommet ind under den almindelige erstatningsregel, og
bevisbyrdefordelingen og kravene til beviset er efterhånden blevet
administreret på en sådan måde af domstolene, at man også her vil
kunne tale om en skærpelse.

Men selv om principalansvaret er blevet gennemført, så er der
næppe nogen tvivl om, at den moderne tekniske udvikling med dens
voldsomme industrialisering og motorisering i forbindelse med nuti-
dens rige forsikringsmuligheder må medføre, at objektive erstatnings-
regler i stigende omfang vil føles som den rimeligste og retfærdigste
ansvarsordning på en række livsområder. Argumenterne herfor har
så ofte været endevendt, at jeg ikke skal trætte forsamlingen med at
gentage dem. Hovedproblemet for os i dag er for det første, hvor
langt bør man gå på et nordisk lovgivningsplan, og for det andet
hvilken fremgangsmåde bør man vælge.

Man kan forestille sig en meget radikal løsning, nemlig helt at
lade culpareglen blive afløst af en altomfattende objektiv ansvars-
regel for fysisk skade på personer og ting.

I de senere år har der både i og uden for Norden meldt sig mange
talsmænd for denne tanke, og vi kommer næppe uden om at tage
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dette spørgsmål op til debat. Spørgsmålet er vanskeligt at besvare, og
vanskelighederne akcentueres yderligere af den skærpelse af den
nedarvede culparegel, som jeg lige har nævnt. Man kan sige, at rea-
litetsforskellen mellem den nuværende ordning med en skærpet
culparegel suppleret af en række objektive ansvarsregler i forhold til
en altomfattende objektiv ansvarsregel ikke er så forfærdelig stor.
Endvidere kan man henvise til de retstekniske fordele ved en objektiv
ansvarsregel, nemlig at man undgår alt besværet med i de enkelte
sager at fastslå, om der foreligger culpa eller andre erstatningsbe-
tingelser inden for culpareglen.

Man kan også føre en række positive argumenter i marken. En del
af dem kender vi fra debatten om de specielt objektive erstatnings-
regler. Man henviser til, at den, der har sluppet de skadegørende
kræfter løs, han må også være nærmere til at bære risikoen for en sådan
skade end den uskyldige trediemand. Skadevolderen kunne også have
undgået skaden og ansvaret ved at undlade handlingen. Han er den
der kan lukrere af handlingerne, men han skal ikke opnå en gevinst
på den uskyldige trediemands bekostning. Det må være hans drifts-
omkostning, som han ofte let kan bære, fordi han har forsikrings-
muligheder. Princippet harmonerer måske også bedst med vor tids
sociale og humanistiske syn i modsætning til tidligere tiders individua-
listiske. Det passer vel også bedre til nutidens stordrifter end til tidli-
gere tiders småvirksomheder.

Alt dette lyder så yderst besnærende, at man må undre sig høj ligen
over, at reglen ikke for længst er gennemført af alle fornuftige rets-
forfatninger. Jeg er imidlertid ikke sikker på, at den rigtige forklaring
ligger i en malplaceret konservatisme. I mit indlæg fraråder jeg også
at søge denne radikale løsning ført frem på nordisk lovgivningsplan.
For det første er det næppe tænkeligt, at den vil kunne få en så bred
tilslutning, at der ville være udsigt til at den blev gennemført. Men
det er ikke den afgørende grund til, at jeg afviser tanken. Min vig-
tigste grund er, at den efter min overbevisning indeholder en grov og
farlig overforenkling af problemerne.

Det lyder så beroligende, at forskellen mellem den nugældende
retstilstand og den generelle regel ikke er særlig stor. Men er det nu
også rigtigt? I virkeligheden er det i nutidens stærkt udviklede sam-
fund yderst vanskeligt at overskue, hvilke konsekvenser og erstatnings-
løsninger en sådan helt almindelig erstatningsregel vil kunne medføre,
og dette vil gælde, selv om man indskrænkede dens virkeområde til
skade på personer og ting. Blot for at nævne et enkelt praktisk eksem-
pel: En cyklist viger på en smal vej tilside for en modgående bil og
kommer til at køre ind i en parkeret bil. Både cyklisten og den par-
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kerede bil lider skade. Hvem skal betale erstatning for disse skader un-
der en generel objektiv ansvarsregel? Er den modgående bil ansvar-
lig for skaderne? Er vejvæsenet? Er cyklisten ansvarlig overfor den
parkerede bil og vice versa? Besvarelserne er ikke lette under en er-
statningsregel, hvis eneste betingelse er årsagsbetingelsen. Der vil let
kunne opstå betydelig usikkerhed og vilkårlighed. Og hvordan ville
den almindelige retsfølelse reagere på disse løsningsmuligheder? En
afgørelse af sagen under culpareglen ville være betydelig lettere. Eks-
emplet viser også, at man ikke vil kunne undgå culpaproblemet, nem-
lig ved spørgsmålet om egen skyld, f. eks. fra cyklistens side. For øvrigt
er det givet, at man ikke kan nøjes med en årsagsbetingelse for ansva-
ret. Thi i så fald ville den intetanende købmand, som sælger en kniv
til en morder, blive ansvarlig over for ofrets efterladte. Der må altså
opstilles en eller anden særlig begrænsning i ansvaret. Men hvilken?
Adækvansbetingelsen duer ikke i denne forbindelse, da ansvaret
ikke er knyttet til en særegen fare eller til en særlig høj faregrad, som
skaden skal være en adækvat følge af. Men jeg er ude af stand til at
forestille mig en anden rimelig begrænsningsregel.

Det er heller ikke let at få overblik over, hvilken virkning en sådan
regel ville få på forsikringsproblemerne. Ville den medføre, at en stor
del af skadesforsikringerne vil blive flyttet over på ansvarsforsikringer-
ne, og i givet fald, er det så en heldig retstilstand?

Disse betragtninger har overbevist mig om, at den radikale løsning
ikke er de vises sten i erstatningsretten.

En almen socialforsikring for personskader med den følge, at det
civilretlige erstatningsansvar bortfalder for disse skaders vedkom-
mende, ville retsteknisk være mere heldig. Den fører imidlertid over i
et helt andet plan. Men det måtte dog utvivlsomt være et vilkår for
en sådan ordning, at der kun kunne være tale om visse standardise-
rede minimumserstatninger, en ordning som vi så at sige allerede har
i Norden gennem vores forskellige sociale invalide- og folkepensions-
ordninger — bortset fra selve erstatningsbortfaldet. Men i øvrigt vil
jeg mene, at man ikke bør udvide erstatningsbortfaldet til de person-
skader, som ikke kan dækkes gennem socialforsikringen.

Tiltrædes disse synspunkter vedrørende en almen objektiv erstat-
ningsregel, må man herefter vælge mellem to fremgangsmåder.

Man kan gå den ofte foreslåede vej at opstille en almindelig regel
om objektivt ansvar for farlig bedrift eller ekstraordinær virksomhed,
uden at man på forhånd præcist angiver, hvilke tilfældegrupper en
sådan ansvarsregel skal gælde for. Dette overlades til domstolenes
skøn, og man kan som et nærliggende eksempel nævne udviklingen i
Norge.
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Den anden fremgangsmåde går derimod ud på at udpege forskel-
lige virksomhedsområder eller fareområder, hvor et objektivt ansvar
må anses for særlig påkrævet og så gennemføre specialregler for de
enkelte grupper af tilfælde.

Som det fremgår af mine teser, er jeg tilhænger af den sidstnævnte
fremgangsmåde, som jeg her vil kalde »enkeltregel- eller enkeltgrup-
pemetoden«. Det skal erkendes, at det er en brydsom og besværlig
metode i sammenligning med blot at instituere en generel regel for
farlig bedrift, men til gengæld har metoden andre fortrin, som efter
min mening klart opvejer ulemperne.

Almindelige objektive ansvarsregler, som bygger på kriterier som
farlig bedrift og ekstraordinær virksomhed eller eventuelt andre risi-
kobetragtninger, er, trods alle påstande om det modsatte, i virkelig-
heden ikke andet end intetsigende blanketregler, som overlader hele
afgørelsen til domstolenes frie skøn. Men, kan man spørge, er det da
nogen større ulykke at forlade sig på domstolenes frie skøn? Det gør
vi nu om dage på så mange områder. Det er selvfølgelig rigtigt, at vi
i Norden forlængst har forladt den opfattelse, der anså det for en
pestilens at overlade regeldannelsen til domstolenes frie skøn. Og den
frihed, domstolene har fået eller tiltaget sig, kan jo ikke siges at have
ført til uheldige tilstande eller til utålelig vilkårlighed. Dette til trods
forekommer det mig ikke at være nogen idealtilstand på dette område
at overlade det til domstolene at afgøre, i hvilke tilfældegruppe der
bør være et objektivt ansvar. Det frie dommerskøn vil let kunne føre
til stor usikkerhed. Meningerne i dommerkollegierne vil netop ved-
rørende dette spørgsmål være yderst forskellige. Jeg skal blot som et
eksempel nævne, at det i virkeligheden var en ren tilfældighed med
hensyn til sammensætningen af det pågældende dommerkollegium i
Højesteret, der i 1960 i Danmark førte til, at der ikke blev statueret
objektivt ansvar for en funktionsfejl ved et narkoseapparat på et
hospital, altså ansvar for en objektiv fejl ved apparatet.

Man hører ofte den påstand fremsat, at der knytter sig lige så
store usikkerhedsmomenter til domstolenes administration af culpa-
reglen. Efter min opfattelse er denne påstand helt forkert. I livets
utallige dagligdags tilfælde der er det ikke så vanskeligt at statuere,
om der foreligger culpa eller ej. Ved samtaler med mange forsik-
rings jurister, som til daglig må tage stilling til culpaproblemer, har
jeg fået bekræftet denne opfattelse. At der kan opstå usikkerhed i
særegne tilfælde er naturligvis klart. Men jeg vover dog at påstå, at
dette måske snarere skyldes domstolenes siksakkurs, når de har søgt
at indsmugle objektivt ansvar ved hjælp af culpafiktioner. Jeg tror, at
megen usikkerhed kunne undgås, hvis lovgivningsmagten noget mere
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aktivt end hidtil ville gribe ind i regeldannelsen vedrørende objek-
tivt ansvar, og mit oplæg til debatten i dag må ses som et forsøg på at
pege på disse muligheder.

At en almen formel vil føre til betydelig usikkerhed, bekræftes for-
mentlig også af udviklingen i Norge, men det skal jeg dog overlade til
de norske deltagere at udtale sig om. Men en ting må i alt fald være
given, at enkeltregel-metoden, der regulerer hver tilfældegruppe for
sig, vil indebære langt større muligheder for at skabe klare afgræns-
ninger af det objektive ansvar i forhold til den almindelige culpa-
reglen.

Foruden denne åbenbare fordel indebærer enkeltregel-metoden en
anden betydningsfuld fordel frem for en generel objektiv erstatnings-
regel for farlig og ekstraordinær virksomhed, nemlig den, at man kan
differentiere reglerne. Således kan det i visse tilfældegrupper for ek-
sempel være hensigtsmæssigt, at man har en vis major-begrænsning
for ansvaret, eller at man har visse maksima for erstatningens stør-
relse; dette kan for eksempel være hensigtsmæssigt i transportforhold
og ved transportskader også over for trediemand.

Man må heller ikke stirre sig blind på sondringen mellem culpa-
ansvaret og det objektive ansvar, og til sidst ende med at anse disse
to ansvarsformer som de eneste alternativer. Der findes jo forskellige
mellemformer af strengere ansvarsregler så som principalansvar for
selvstændige arbejdstageres culpa, culparegel med omvendt bevis-
byrde etc., og retsanvendelsen må have mulighed for at kunne spille
på hele registret.

Man bør derfor koncentrere tankevirksomheden ikke om abstrakte
blanketregler, men om konkrete tilfældegrupper. Dog er der efter min
opfattelse gode grunde til at drøfte et mere generelt objektivt ansvars-
princip, som imidlertid er af en helt anden type end en ansvarsregel
for farlig bedrift. Jeg sigter hermed til spørgsmålet, om der ikke i
almindelighed bør være objektivt ansvar for alle skader, som skyldes
fejl eller brist ved materialer, maskiner eller andre tekniske hjælpe-
midler, herunder elektriske anlæg. Tanken er blevet fremført flere
gange i de senere år; sidst blev den anbefalet af Gösta Walin på
juristmødet i 1960. Det er indlysende, at der her er tale om en tem-
melig omfattende erstatningsregel, men meget i domspraksis tyder på.
at man har sympatier over for den. Det må også erkendes, at det
efter omstændighederne kan være vanskeligt at bestemme, om der
foreligger en brist eller en fejl, altså en objektiv funktionsfejl. Men
jeg vil dog fremhæve, at kriteriet »fejl eller brist» i maskiner og i
materialer er langt mer praktisk håndterligt end de gamle kriterier
»farlig bedrift» eller »ekstraordinær virksomhed». Kriteriet har også
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efter min opfattelse den uomtvistelige fordel, at det har en klar for-
bindelse med selve culpaprincippet — det er så at sige en forlængelse
af princippet i pagt med den objektiveringstendens, som har været så
klart afspejlet i culpareglens udvikling. Efter mit skøn vil en sådan
ansvarsregel i mange henseender være et rimeligt balancepunkt mel-
lem det gamle culpaprincip og det helt objektive risikoansvar. Det vil
næppe heller støde på større modstand hos retsfølelsen i befolkningen,
og det skulle sikkert også være let at forsikre sig mod ansvaret til en
nogenlunde rimelig præmie.

Men selv om denne ansvarsregel måske er vidtgående, så vil den
dog ikke helt overflødiggøre andre objektive ansvarsregler. Jeg skal
omtale nogle enkelte, som jeg har nævnt i min indledning, hvor der
kan være grund til at sætte ind.

Det er således, at tog- og flyveulykker, der forvolder skade på tre-
diemand, efterhånden de fleste steder er underkastet et objektivt an-
svar, mens bilansvaret endnu i mange lande hviler på culpaprincippet,
dog undertiden skærpet med en omvendt bevisbyrde, således som det
er tilfældet i Danmark og Sverige. Andre steder har man objektivt
ansvar, og i vores nabolande Norge og Finland har man jo for nylig
gennemført et objektivt ansvar, som har fået form af en generel tra-
fikskadeforsikring. Som anført strandede forsøget i 1957/58 på i
Danmark og Sverige at indføre denne ansvars- og trafikskadeforsik-
ringsordning. Utvivlsomt fordi man ikke fandt det umagen værd at
indføre et temmelig kompliceret objektivt ansvars- og forsikringssy-
stem, når det måtte erkendes, at realitetsforskellen i forhold til den
gældende retstilstand var meget lille i kraft af den omvendte bevis-
byrde.

Personlig mener jeg dog ikke, at man i Danmark og Sverige bør
stille sig afvisende over for objektivt ansvar for motorkørsel, men
den udformning, det har fået i Finland og Norge, vil jeg ikke påstå,
at jeg er hundrede procent begejstret for. Jeg vil her blot sige, at for
det første så bør ansvaret — det var jo et debatpunkt den gang —
klart holde sig indenfor sit naturlige område: de egentlige trafik-
skader, og ansvarssystemet bør forenkles mest muligt.

Et andet ansvarsspørgsmål, som jeg har fremdraget, er, om der
ikke bør indføres objektivt ansvar for skader forvoldt ved brugen
og benyttelsen af fast ejendom, når skaden skyldes en farlig tilstand
eller anvendelse af ejendommen, som for eksempel skader forvoldt
ved nedstyrtning af bygningsdele, sne og is, skader forvoldt på na-
boejendomme ved udgravninger, sprængninger, rystelser fra maskin-
anlæg eller skader forvoldt ved defekte trapper og andre indretnin-
ger. Denne regel går noget ud over den almindelige regel jeg nævnte
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før om ansvar for brist, idet der her også skal være objektivt ansvar
for selve indretningen og virksomheden på den pågældende ejendom,
forudsat at den er objektiv uforsvarlig.

Endvidere kan der være grund til at drøfte spørgsmålet om objek-
tivt ansvar for skader forvoldt ved farlige egenskaber ved salgsgen-
stande, som køberne ikke havde grund til at være forberedt på. Jeg
påpeger i mit indlæg, at dette ansvar er forbundet med en del van-
skelige problemer. På den anden side trænger det sig stærkt på af
hensyn til vores eksport, idet de fleste importører nu om dage i høj
grad ønsker, at eksportøren har en forsikring eller har påtaget sig
ansvaret for den slags farlige egenskaber. Men det er muligt, at pro-
blemet kan klares uden lovgivning ved hjælp af kontraktsretslige
grundsætninger i forbindelse med særlige forsikringsdækninger.

Endelig kunne man også tage de gamle husdyrregler op til en
revision. De er meget gamle og til dels forældede.

Igår diskuterede vi Europarådets konvention om et almindeligt
objektivt ansvar for hotelejere for beskadigelse eller bortkomst af
hotelgæsternes ejendele. Jeg finder ingen anledning til at anbefale det.
Mig forekommer det, at idéen ikke er særligt vel gennemtænkt, og man
kan jo undre sig over, at Europarådet ikke har stillet sig større op-
gaver ved integreringen af et fælles europæisk erstatningssystem.

Børns erstatningsansvar mener jeg ikke, der er nogen grund til at
man objektiverer. Det har været foreslået flere gange både på jurist-
møderne og sidst i de nordiske erstatningskomiteer, uden at tanken
har vundet større tilslutning, bortset fra den 500-kronersregel, som vd
hørte om igår. Et objektivt ansvar for børn og for forældrene for
børn forekommer mig at være yderst kunstigt og i det store og hele
upåkrævet.

Hermed skal jeg slutte. Mit oplæg til debatten i dag har været
præget af sympati for de små reformer, men af en temmelig udtalt
skepsis over for den store altomvæltende reform af erstatningsretten.
Jeg føler mig overbevist om, at den store altomvæltende reform vil
være til mere skade end gavn. Og hvor ofte har vi ikke set, at drøm-
mene og talerne om den store reform blev en hindring for de små
reformer. Og hvordan gik det så med den store reform? Den kom
aldrig.

Korreferenten, professor JAN HELLNER, Sverige:

Herr ordförande! Mina damer och herrar!

Professor Vinding Kruse har i sina teser och i sitt inledningsanfö-
rande lugnt och bestämt tagit den stora tjuren vid hornen och fört
den ut från området för debatten. Han avvisar tanken, att man skul-
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le kunna finna en generell lösning av det uppställda problemet ge-
nom att införa en allmän princip om objektivt ansvar vid farlig verk-
samhet. Kvar på området lämnar han några mindre kreatur, special-
regler om objektivt ansvar, och med dem kan man komma till rätta
med mindre resoluta grepp.

Jag skall inte göra något försök att återföra tjuren till arenan. Jag
delar professor Vinding Kruses mening, att det inte är möjligt att
lösa problemen på ett så abstrakt plan som införandet av en allmän
princip om objektivt ansvar förutsätter. Men det kvarstår en allmän
fråga, nämligen om man i stort sett skall inta en välvillig ståndpunkt
till det objektiva ansvaret eller ej. Man har i diskussionen ofta gjort
jämförelser med andra länders rätt, och det har sagts att culpaansva-
ret, jämte det till detta anknytande principalansvaret, internationellt
sett har en så stark ställning, att det inte gärna kan vara möjligt för
de nordiska staterna att gå sin egen väg. Men omdömena om utveck-
lingen i främmande länder är så olika, att det är vanskligt att genera-
lisera, särskilt efter vad som har hänt de allra sista åren. I England
har nyligen en auktoritativ författare, professor Harry Street, uttalat,
att det inte alls finns något behov av »the so-called torts of strict
liability»; de kan alla föras in i kretsen av culpaansvar. Men den helt
övervägande meningen bland andra bedömare tycks vara, att man i
engelsk rätt får räkna med culpaansvar på några områden, objektivt
ansvar på andra, och att det fordras en avvägning av lagstiftaren om
användningen av dessa ansvarsformer. I USA tycks de flesta av dem
som vill reformera bilansvaret, och de är många, vilja ålägga bilis-
terna att ersätta hela förlusten blott vid styrkt vållande. Skall det vara
ansvar utan vållande, skall ersättningen också vara begränsad så, att
endast de för de skadelidande mest betungande förlusterna av per-
sonskada ersattes. Men man kan finna undantag från den allmänna
inställningen också i USA, och framför allt är mellanformerna mellan
culpaansvar och strikt ansvar där många. I Frankrike bryter sig me-
ningarna starkt, men den senaste utvecklingen går kanske snarast till
förmån för ett strikt ansvar. I Tyskland anses visserligen Gefährdungs-
haftung inte kunna åläggas utan stöd av lagstadgande, men det har
sagts, att det finns 21 olika författningar som ålägger ett sådant an-
svar. Jag tycker, att slutsatsen är ganska given. Å ena sidan innebär
det inte någon ovanlig konservatism att hålla fast vid culpaansvaret.
Å andra sidan behöver vi i Norden, om vi vill införa ett objektivt
ansvar, inte bekymra oss för att vi därigenom skulle komma i mot-
sättning till andra länder, bortsett från de mera speciella fall, där
verkligen internationell enighet är av nöden och där culpaansvaret
traditionellt gäller. Jag tänker på sådana fall som kollisioner mellan
fartyg.
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Professor Vinding Kruse har framhållit, att om man inför ett
allmänt principalansvar i skadeståndsrätten, minskar behovet av
objektiva skadeståndsregler betydligt. Jag vill inte bestrida det, men
jag vill framhålla, att man också kan vända på argumentet och säga,
att om man ansett det vara nödvändigt att gå så långt som att införa
ett allmänt principalansvar, ett steg som jag tycker är ganska själv-
klart, så kan det också vara skäl att ta det ytterligare steget att införa
ett objektivt ansvar. Man måste utgå ifrån att båda typerna av ansvar
skall täckas av försäkring för att ansvaret skall vara drägligt, och det
är då främst premiekostnaden som blir den avgörande faktorn. Den
ökade kostnaden av att införa objektivt ansvar blir ofta ringa; andra
faktorer än ansvarsförutsättningarna, både rättsliga och utomrättsliga,
har vanligen större betydelse för denna kostnad. Från samhällets syn-
punkt är det ofta en fördel, om man kan finna skadeståndsregler som
är lättillämpade, varigenom också kostnaden för skaderegleringar
nedbringas, och det är närmast från den synpunkten som jag skulle
vilja diskutera dagens ämne.

Det första steget mot en skärpning av ansvaret är då att i stället
för en culpabedömning i egentlig mening pröva, huruvida det före-
ligger något tekniskt fel i en maskin eller dylikt eller en bristfällighet
i en byggnad eller något sådant. Professor Vinding Kruse har varit
inne på den frågan, och jag är i stort sett ense med honom där. Det
som avses är ett slags objektivisering av culpabedömningen, och fråga
är, om inte en sådan kan ske utan att lagstiftaren behöver ingripa. I
Norge har som bekant domstolarna redan gått långt på den vägen.
I de övriga nordiska länderna är situationen mera svårbedömd, men
jag kan inte se något avgörande skäl, som skulle hindra domstolarna
från att i något av de nordiska länderna taga det steg som skulle
erfordras här. Man kan också diskutera andra fall än dem, som pro-
fessor Vinding Kruse har nämnt. Man kan fråga, om det inte är rim-
ligt, att en patient, som skadas genom ett väsentligt fel vid läkarbe-
handling, får ersättning utan att man går in på en bedömning, huru-
vida läkaren var ursäktad i det särskilda fallet eller inte, såsom culpa-
bedömningen kan tyckas nödvändiggöra. Jag har särskilt i tankarna
sådana fall som det bekanta i Sverige, där en person som undergick
en operation för åderbråck i ett ben av misstag fick en artär blocke-
rad i stället för en ven, med påföljd att hans ben senare måste am-
puteras. Skulle man där tillämpa en mera objektiv bedömning, så
skulle man också vinna den fördelen, att skadeståndsfrågan kunde
avgöras utan att läkarkårens prestige behövde beröras.

I några fall vill man säkert gå längre och ålägga ansvar även för
skador, som saknar samband med tekniskt fel, och det är väl när-
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mast de fallen, som man tänker på, när man diskuterar införandet
av objektivt ansvar. Även här blir det ofta fråga om att finna något
lättillämpat kriterium, som kan ersätta culpabedömningen. Möjlig-
heten att finna ett sådant kriterium är säkerligen ofta en lika viktig
faktor som att påvisa, att faran var särskilt stor, eller som argumen-
tet, att den som har nyttan av en verksamhet också skall bära de
skador, som den orsakar, som kostnader i verksamheten.

Det är emellertid omöjligt att diskutera varje område i detalj, och
jag skall nöja mig med att som exempel anföra de problem, som
visar sig vid trafikansvar. Professor Vinding Kruse framhåller, att
då man 1957—58 försökte införa objektivt ansvar vid skador genom
biltrafik, fann man i Danmark och Sverige, att reglerna skulle bli
mera komplicerade genom att objektivt ansvar infördes i några situa-
tioner. Den i dessa länder nu gällande regeln med culpaansvar men
med bevisbördan på bilisten har den fördelen, att den är användbar
i alla situationer: för skada på passagerare i bilen, skada på fotgängare
och cyklister som blir påkörda, och även vid kollision med annan bil
för skada på denna bil och på förare och passagerare i denna andra
bil. Med det objektiva ansvaret förhåller det sig annorlunda. Även
om det passar bra vid skada på passagerare och kanske också på fot-
gängare och cyklister, är det åtskilligt mera tveksamt, om man skall
använda det vid förhållandet mellan de olika sidorna vid kollisioner.
Regelsystemet blir onekligen mera komplicerat, om man inte kan
tillämpa samma ansvarsregel i alla situationer.

Jag menar emellertid, att det kan vara rimligt att göra en sådan
skillnad, men då måste man också gå ett steg längre och uttryckligen
ta hänsyn till att även förare bör ha rätt till ersättning ur den egna
bilens försäkring, trots att detta inte kan hängas upp på något van-
ligt skadeståndsrättsligt resonemang, särskilt inte då föraren själv är
ägare till bilen. I Sverige har det för övrigt visat sig, att det finns ett
behov av skydd för föraren: det finns en frivillig försäkring för fö-
raren, den s. k. förarolycksfallsförsäkringen, vilken har fått mycket
stor utbredning. Accepterar män detta skulle man komma till att
både passagerare och förare bör ha rätt till ersättning utan hänsyn
till förarens vållande. Detsamma bör rimligen gälla även fotgängare
och cyklister, som blir påkörda av bilen, men i deras fall är det en
viktigare fråga, vilken betydelse som man bör tillmäta den skade-
lidandes medvållande. Avgörande för att passagerare, förare, fot-
gängare och cyklister enligt denna uppfattning bör ha ersättning
utan hänsyn till förarens vållande är inte, att man bör betrakta bilis-
men som en farlig verksamhet eller någonting sådant, utan helt enkelt
att samhället och även bilisterna själva kan anse, att ett ordentligt
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skydd för biltrafikens offer är värt kostnaden, varvid man dock bör
eftersträva, att kostnaden hålls så lågt som möjligt.

Men annorlunda ställer det sig, om en bil skadas vid kollision med
en annan bil. I sådant fall kan det vara lämpligt att ha kvar ett culpa-
ansvar, eventuellt objektiviserat till ett ansvar för felaktigt handlande.
Den franska erfarenheten tycks nämligen visa, att det inte är lämp-
ligt med ett objektivt ansvar här. Det har nämligen sagts, att i
Frankrike många bilister låter bli att reparera småskador, som deras
bilar får, och i stället försöker utnyttja de tillfällen, då deras bilar
blir påkörda av andra bilar, för att få även äldre småskador ersatta.
De goda möjligheterna att få ersättning på den egna bilen, när den
skadas vid kollision med en annan bil, lär även ha lett till att många
franska bilister anser det onödigt att ha bilskadeförsäkring. Där har
vi alltså vissa erfarenheter för hur ett objektivt ansvar fungerar vid
kollisionsskador, och dessa pekar på att culpaansvar är mera lämpligt
här.

Man kan väl gå ett steg vidare. Vid kollisioner med bilar är det
enligt min mening onödigt att låta passagerare och förare i vardera
bilen få ersättning för sina personskador även ur den andra bilens
försäkring, under förutsättning, att skyddet ur den egna bilens för-
säkring är tillfredsställande. Det behövs inte någon regress heller där.
Även om den ena bilens förare ensam är vållande, så bör, menar jag,
den andra bilens förare och passagerare få ersättning enbart ur denna
bils försäkring. Det är onödigt att lägga ner kostnader på att överföra
förluster från den ena försäkringen till den andra.

Med ett sådant ansvarssystem, som jag givetvis inte kan diskutera
i detalj här, blir det inte längre fråga om vilka former av verksamhet,
som skall åläggas objektivt ansvar, utan det blir fråga om vilka typer
av skador, som skall ersättas oberoende av vållande. Passagerarskador
och kollisionsskador på bilar framstår då som två olika typer, som
ersattes enligt olika principer. Utslagsgivande är inte längre verksam-
hetens större eller mindre farlighet och dylika omständigheter, utan
hur man bäst utformar försäkringsskyddet och var man bör lägga
kostnaden för olika typer av skador. Som jag nämnde är det möjligt,
att man därigenom får ett mera komplicerat system än det nuvarande.
Det är möjligt, att det blir flera lagregler genom att man för ett be-
gränsat område skall ha ett särskilt system. Men jag tycker, att vi har
anledning att lägga ned lika mycket besvär på att få ett genomtänkt
system för ersättning av skador genom biltrafik, som vi gör för skador
till följd av atomreaktordrift. Man kan för övrigt också, då man tän-
ker på differentieringen, peka på att såväl inom sjöfarten som inom
luftfarten man sedan länge har erfarenhet av olika rättsregler för
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skador på passagerare och på last och för skador vid sammanstöt-
ningar.

De tankar som jag har skisserat här bygger inte bara på att man
ibland bör ha objektivt ansvar för vissa skador av viss verksamhet
men culpaansvar för andra skador av samma verksamhet. Det är här
till stor del fråga om vad man skulle kunna kalla för en kanalisering
av ansvaret, för att begagna en term som särskilt förekommer i dis-
kussionen om atomskador. Den lämpliga kanaliseringen av förluster
som drabbar passagerare och förare i en bil eller fotgängare och
cyklister, som blir påkörda av bilen, är till denna bils försäkring, och
i det fallet är det säkerligen också rimligt att ålägga ett objektivt
ansvar. Vid kollisionsskador på bilar är det däremot troligen inte
lämpligt att genomföra någon fullständig kanalisering av ansvaret,
utan sådana skador får ibland bekostas av bilägaren själv, eventuellt
med hjälp av en vagnskadeförsäkring, ibland av den andre bilisten,
och här har också culpaansvaret större utrymme.

Om man accepterar en sådan helhetssyn, kommer man in på över-
väganden, som helt skiljer sig från dem som låg till grund för den
äldre debatten om objektivt ansvar för farlig verksamhet, men som
står i bättre samklang med försäkringarnas faktiska betydelse för
skadeståndsreglerna. Jag tror att förhållandena ställer sig liknande på
andra områden än vid biltrafik, särskilt vid andra transportmedel än
bilar. Men jag är glad att kunna skylla på tidsbristen för att slippa
ta ställning till frågan om möjligheterna att i praktiken tillämpa
sådana överväganden på dessa andra områden.

Ekspedisjonsjef STEIN ROGNLIEN, Norge:

Herr ordstyrer, mine damer og herrer,

Erstatningsretten er jo et emne som forholdsvis lenge har stått på program-
met for det nordiske lovsamarbeid, og likevel er resultatene inntil videre
beskjedne. Men får vi nå ensartete lover om arbeidsgiveransvaret, prinsipal-
ansvaret, så er vi jo kommet et godt stykke på veg.

Når det særskilt gjelder det objektive ansvaret, det strikte ansvar, har
gjerne utgangspunktet for vurderingen vært ulikt i de forskjeilige land. Jeg
tillåter meg å nevne et eksempel her: En framtredende dansk jurist, min
venn professor Gomard, skrev för noen år sia en tidsskriftartikkel om lov-
givningen på atomenergiens område, og så vidt jeg husker kunne han ikke
finne en eneste avgjörende reell grunn til å innföre objektivt ansvar på det
feltet, men han innrömmet at det nok likevel var best å ha et objektivt an-
svar der av psykologiske grunner. Jeg har den tillit til danskenes psykolo-
giske sans at de på dette området ikke vil gå fra det objektive ansvaret, så
mye mer som det synes å være verdensomspennende enighet om at vi skal
ha et objektivt ansvar der.
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Et annet eksempel er bilansvaret som har vært nevnt. Der har jo danske-
ne og svenskene ennå et culpa-ansvar i prinsippet, men med omvendt bevis-
byrde som i praksis leder til resultater som ligger nær det objektive ansvar.
Det hevdes fra dansk side med styrke, at når i praksis de aller fleste til-
fellene blir avgjort med erstatningsfölge, så er det ingen grunn til å innföre
en skjematisk lovregel om objektivt ansvar, som ville være mer absolutt.
Fordelen med den danske regel er at den er elastisk og tillåter domstolene
å avskjære ansvar i tilfelle hvor de finner det rimelig.

Liknende synspunkter kan överföres på andre felter av erstatningsretten.
Man kan dröfte fordelene ved skjerpet aktsomhetskrav i motsetning til et
strengt objektivt ansvar.

I Norge er utgangspunktet for vurderingen gjerne litt annieis. Jeg sier
ikke at det er full enighet i Norge, heldigvis er det også delte meninger der,
men den rådende oppfatning i Norge er å legge större vekt på rettstekniske
og prosessökonomiske hensyn. Og det er fordeler som kan utgjöre litt av en
rettssikkerhetsgaranti for de skadelidte ofre. Jeg innser naturligvis at man
ikke skal overdrive betydningen av det objektive ansvaret i så mate. Dom-
stolene må jo likevel i visse tilfelle ta hensyn til om det foreligger egen
skyld fra skadelidtes side, og de må i mange tilfelle ta standpunkt til
vanskelige spörsmål om utmåling av erstatningen. Men likevel synes jeg det
blir noe vesentlig tilbake i resonnementet. Og iallfall er det ubestridelig at
et objektivt ansvar er til gunst for skadelidte. Det sikrer dem erstatning i
flere tilfelle enn culparegelen gjör, selv med omvendt bevisbyrde eller
skjerpet aktsomhet. Og da er vi i Norge mer tilböyelige til å legge avgjören-
de vekt på disse hensyn dersom man på spesielle felter, jeg gjentar på spe-
sielle felter, kan finne fram til en virksomhet eller en person som uten alt
for store oppofrelser kan bære den ökonomiske byrde med det objektive an-
svar, og det kan man jo med vår tids forsikringsmuligheter gjöre på mange
felter.

Personlig er jeg langt på veg enig med referenten i den gjennomgåeke av
de konkrete tilfelle han har gjort. Han nevner mulighetene av objektivt an-
svar for maskiner, for tekniske hjelpemidler, elektrisitet, og han nevner hus-
dyransvar, ansvaret for bygninger o. s. v. Jeg ville også være tilböyelig til å
nevne som en mulighet objektivt ansvar for industriell virksomhet i det he-
le, men jeg innrömmer at i Norge er behovet for det blitt mindre etter at
vi har fått en omfattende yrkeskadetrygd, som dekker de skadelidte på ob-
jektivt grunnlag.

Jeg vil, litt mer enn referenten, understreke betydningen av objektivt an-
svar for personskade i transportforhold, selv om man der må ta omsyn til de
internasjonale regler, bl. a. av konkurransehensyn. Det synes som en i in-
ternasjonal sammenheng kan spore en gunstigere vind for det objektive an-
svar i transportforhold når det gjelder personskade. Jeg kan nevne at Euro-
parådet nå vil studere muligheten for å ta opp motorvognansvaret til regu-
lering, bl. a. med overveielse av et objektivt ansvar. Og når det gjelder
jernbaneansvaret så er det objektivt både i Danmark og mange andre land,
pussig nok så er det mer objektivt i Danmark enn i Norge. Warzawa-kon-
vensjonen om internasjonal luftbefordring vil nå bli tätt opp til revisjon, og
det synes der å være stor stemning for å innföre en objektiv ansvarsregel
overfor passasjerene i luftfartöyet.

Vel, tiden tillåter ikke å nevne flere spesielle områder. Jeg vil bare er-
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klære meg enig med referenten i at vi neppe bör innföre et objektivt ansvar
over hele linjen, over erstatningsretten som helhet og som en alminnelig re-
gel. Jeg er også tilböyelig til å være enig i at tiden ennå ikke er moden til i
nordisk sammenheng å forsöke å formulere en alminnelig lovregel om på
hvilke felter det skal være objektivt ansvar, f. eks. ut fra synspunktet ekstra-
ordinær farlig bedrift. Det bör likevel være siktemålet at vi engang i fram-
tiden forsöker å finne fram til en slik formel, men det er mer framtidsmu-
sikk, og det får vi da vente med inntil utviklingen er mer avklaret. I Norge
har vi jo her en rettspraksis gående.

Til slutt, herr ordstyrer, vil jeg gjerne si et par ord til de som har gitt ut-
trykk for skuffelse over resultatene i det nordiske lovsamarbeid og endog
talt om en krise i samarbeidet. Det nordiske lovsamarbeid kan ikke være
en snarveg, hvor man kan galoppere til det forgjettede land. Når vi skal
marsjere sammen, så kan vi ikke gå raskere enn den går som går langsomst,
— og det er på erstatningsrettens område iallfall ikke Norge. Vi kunne
kanskje mene at vi kunne storme raskere fram alene uten å behöve å
slepe på de andre. Men det er jo den mulighet at vi finner en sikrere og
tryggere veg mot målet om vi samrår oss med de andre nordiske land ved å
marsjere i takt, skritt for skritt.

Professor IVAR STRAHL, Sverige:

Ämnet är alltför vidsträckt för att jag skall kunna göra mer än att framföra
några synpunkter, men det skulle jag gärna vilja göra.

Låt mig till en början framhålla, att en allmän skadeståndsregel måste
vara en regel som förutsätter culpa. Det finns nämligen intet annat krite-
rium än culpa, som kan användas i en allmän skadeståndsregel för att till-
räckligt begränsa skadeståndsansvaret. Farlighet och adekvans är dåliga kri-
terier. Man kommer inte ifrån att culparegeln måste vara den grundläg-
gande regeln inom skadeståndsrätten.

Men den regeln medger ett tämligen vidsträckt skadeståndsansvar, om
culpa inte fattas alltför snävt. Om man ser på rättspraxis, åtminstone den
svenska, så finner man, tror jag, att det vid culpabedömningen göres skill-
nad mellan momentana handlingar och bestående tillstånd eller anordning-
ar. I den senare gruppen, alltså vid bestående anordningar, sträckes culpa-
ansvaret på visst sätt tämligen långt. Den som anses böra svara för att en
anordning är i tillfredsställande skick anses i stor utsträckning culpös, om
den inte är det och skada har orsakats därigenom.

I rättspraxis tycks man i allmänhet ha måttliga krav, moderata krav, be-
träffande anordningens skick, alltså dess beskaffenhet. Det begäres inte mer
än att anordningen är sådan, som enligt uppfattningen inom facket är till-
räckligt betryggande. Däremot är man sträng i fråga om vad som kan kal-
las det individuella culpaskönet. Den för anordningen ansvarige anses säl-
lan kunna urskulda sig med att just han inte förstod bättre eller med att
han var upptagen av andra göromål.

Den här ordningen förefaller mig tämligen bra. Det är möjligt att man
skulle kunna ge mera precisa anvisningar i lag, men jag kan inte se att det
finns skäl att frångå det betraktelsesätt som ligger till grund för den här
regleringen.

9—653503
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Märk att systemet inte innebär ett rent objektivt, inte innebär ett rent
strikt ansvar. Finns det verkligen tillräckliga skäl för att införa ett sådant
ansvar i de här fallen? Referenten nämner i sina tryckta teser som exempel
på fall, där man borde överväga att införa objektivt ansvar, skada genom
snö eller is som faller från tak eller som gör vägbana hal. Enligt svensk
rättspraxis skall husägaren eller väghållaren se till att snön eller isen tas
bort, och han blir skadeståndsskyldig om det inte sker och om någon däri-
genom kommer till skada. Men man begär inte, att snön eller isen skall tas
bort omedelbart. Det behöver inte ske fortare än som är rimligt. Skall man
nu verkligen göra husägaren eller väghållaren ansvarig, oavsett att skadan
inträffar så kort tid efter snöfallet eller isbildningen att han inte rimligen
hunnit låta ta bort snön eller isen? Eller ta ett annat exempel: En besökare
i en fabrik mixtrar med en maskin, så att den kommer i olag. Omedelbart
därefter sättes maskinen igång och skadar någon. Är det motiverat att åläg-
ga fabriksägaren skadeståndsskyldighet i ett sådant fall? Jag vill för min del
svara nej. Det bör, menar jag, finnas tillräckliga skäl för att man skall åläg-
ga skadeståndsansvar, annars bör man inte göra det.

Den ordning som jag här har beskrivit innebär inte heller ett principalan-
svar. Den innebär ansvar, inte för anställds handling, utan för den ansvari-
ges underlåtenhet att avhjälpa bristen. En husägare får svara för skada, som
någon ådrar sig genom att ramla i trappan på grund av att trappan är tra-
sig, men däremot inte för skada som någon tillfogas genom att portvakten
råkar knuffa honom så att han ramlar i trappan.

Referenten föreslår emellertid att man skall införa principalansvar, och
sådant finns ju i Danmark och Norge.

Förslaget tilltalar mig inte. Det förefaller mig så otidsenligt. Ett princi-
palansvar kanske passade i äldre, mera patriarkaliska förhållanden, men att
nu införa principalansvar skulle vara att ta en gången tid till mönster.

Det må medges, att införande av principalansvar i Sverige nog på många
områden inte skulle innebära någon stor utvidgning av skadeståndsansvaret,
men på vissa områden skulle detta dock utvidgas på ett sätt som inger be-
tänkligheter. Jag tänker särskilt på att skadeståndsansvar skulle åligga den
som anlitar hembiträde eller städhjälp. Och det skulle åläggas lantbrukare
att vara skadeståndsansvariga för anställda på gården. Jag misstänker, att
lantbrukarna inte är tilltalade av förslaget och att det kan möta politiska
svårigheter.

Ett principalansvar finns ju emellertid i Danmark och Norge, och där
tycks det inte väcka missnöje. Man säger till försvar för principalansvaret,
att arbetsgivaren kan teckna försäkring.

Argumentet har inte stor bärkraft, om inte principalerna verkligen teck-
nar försäkring tämligen allmänt. Argumentet innebär därför, att man anser
sig kunna mer eller mindre tvinga principalerna att teckna försäkring, näm-
ligen ansvarsförsäkring. Det är en försäkring för de anställdas culpösa hand-
lingar. Hur ter sig nu en sådan ordning? Tänk på situationen när en an-
ställd orsakat skada. Naturligt nog är både den anställde och hans principal
och också den skadelidande benägna att tycka, att det finns större fog för
att försäkringen skall betala om den anställde är fri från vårdslöshet än om
han handlat vårdslöst. Åtminstone om, såsom argumentet förutsätter, det
hör till god ordning att ansvarsförsäkring finns, ter det sig underligt, att
försäkringen skall vara beroende av skadeståndsskyldigheten.
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Det ligger något i argumentet, men jag vill ifrågasätta om inte argumen-
tet bör brukas på annat sätt och inte för att försvara ett principalansvar.
Varför inte gå direkt på försäkringssynpunkten utan omvägen över ett ska-
deståndsansvar?

Jag vill ifrågasätta, om man inte kan finna en hållbar motivering, inte för
principalansvar, men för objektivt ansvar i viss utsträckning, genom att ta
fasta på försäkringssynpunkten. Det förefaller mig, såsom jag har framhål-
lit i minnesskriften för Hult, som om frågeställningen, när det gäller att av-
göra på vilka områden objektivt ansvar är motiverat, med fördel kunde va-
ra denna: På vilka områden är man beredd att införa obligatorisk försäk-
ring? Med fall av försäkring jämställer jag då fall, där det inte behövs att
ålägga försäkringsskyldighet utan där det kan tillåtas den ansvarige att upp-
träda som självförsäkrare.

Där den ansvarige är självförsäkrare blir det objektiva ansvaret ett slags
skadeståndsansvar. I andra fall blir det inte ett skadeståndsansvar utan en
försäkringsanordning, som inte är ansluten till skadeståndsregler.

Ställer man frågan om objektivt ansvar på det sättet, blir den konkret.
Man kan resonera med skäl och motskäl, som har tydlig praktisk relevans.
Det blir inte fråga om dessa lösa och dimmiga resonemang om större eller
mindre farlighet. Jag kan beträffande dem i mycket ansluta mig till vad vi
hörde av professor Hellner här nyss. Det visar sig, att det inte är på så
många områden som objektivt ansvar är motiverat om man anlägger det
här betraktelsesättet. Jag skall nämna några.

I förbigående tillåter jag mig att nämna, att jag tror att man bör ställa
frågan om stats och kommuns ersättningsansvar på det här sättet.

Atomansvarigheten har man betraktat på det här viset och funnit, att ett
objektivt ansvar är motiverat.

För järnvägar, där ansvaret enligt svensk rätt inte är helt objektivt, borde
man införa objektivt ansvar.

Likaså för motorfordon. Som bekant har så skett i Finland och Norge,
huvudsakligen genom försäkring, medan Danmark och Sverige inte antagit
ett förslag att genomföra sådant ansvar. Jag är övertygad om att man förr
eller senare kommer att följa Finlands och Norges föredöme.

I andra länder har på sista tiden sådana förslag framförts med styrka.
Jag kan nämna ett förslag i USA förra året av professorerna Keeton och
O'Connell och ett förslag av den franske professorn Tunc framlagt i år.
Båda förslagen går längre i den riktning, som jag förordar, än de nordiska
lagarna och lagförslagen.

Det blir alltmera tydligt, att vi kommit till en fas i utvecklingen där det
inte är någon angelägen uppgift att utbygga skadeståndsreglerna. Den tiden
är förbi. Man börjar alltmer få upp ögonen för att andra anordningar står
till buds som bättre tillgodoser vår tids behov.

Advokaten G. A. RISING, Sverige:

Herr Ordförande, mina damer och herrar!

Professor Vinding Kruse gick in på linjen, att man vid införandet av objek-
tivt ansvar — strikt ansvar — skulle välja ut vissa speciella områden, som
särskilt lämpade sig för en sådan rättsordning. Detta förutsätter givetvis
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emellertid, att man noga studerar dessa områden, d. v. s. verksamhetsgre-
nar, och deras natur och allmänna förutsättningar och de praktiska konse-
kvenser, som ett strikt ansvar skulle medföra inte bara för verksamhetsgre-
nen i fråga utan även för det allmänna.

Professor Vinding Kruse anförde åtminstone i den tryckta förlagan till in-
ledningsanförandet — jag uppfattade faktiskt inte, om det kom med i den
muntliga framställningen — att det var särskilt angeläget att införa strikt
ansvar för skador, som orsakats av farliga egenskaper hos livsmedel och lä-
kemedel. Beträffande livsmedel så skall jag inte gå in på det. Jag känner
mycket litet till den tillverkningen; däremot har jag 30 års erfarenhet från
läkemedelsindustri och skulle vilja anföra just denna som ett exempel på
vad ett strikt ansvar kan medföra om man inför sådant ansvar i oträngt
mål.

De moderna industriläkemedlen har räddat millioner liv och revolutione-
rat sjukvården. Vårdtiderna på sjukhusen har starkt förkortats och i mycket
stor utsträckning har sjukhusvistelse onödiggjorts. Bara i Sverige har man
genom förkortade vårdtider och genom att man sluppit bygga nya sjukhus
o. s. v. sparat milliarder för att nu inte tala om vinsten i arbetsdagar.

Dessa vinster har man inte fått gratis. Insatserna har varit pengar och att
vissa människor har utsatts för risker.

Riskerna är både generella och individuella. De generella riskerna und-
viks genom förundersökningar drivna så långt som det på vetenskapens nu-
varande ståndpunkt är möjligt. De individuella riskerna kan man aldrig
undvika. Varje medicinering innefattar, att kroppen tillföres en mer eller
mindre främmande substans, och individerna reagerar helt olika. Detta un-
derstrykes av världspresidenten i International Union of Pharmacology pro-
fessor Börje Uvnäs i en artikel, som är så färsk som den 27 augusti 1966,
publicerad i Svenska Dagbladet. Han säger där, att en läkemedelsrisk kan
jämföras med en operationsrisk, och han påpekar, vilket i det här samman-
hanget är ganska viktigt, att man blir mer och mer medveten om att sam-
tidig medicinering utav två olika läkemedel, som kanske vart för sig är all-
deles ofarligt, kan medföra helt oväntade biverkningar.

Nu är det så, att det kostar många millioner att få fram en ny läkeme-
delssubstans, och endast en mindre del av forskningsuppslagen leder till en
kommersiellt användbar produkt. Dessutom kostar introduktionen av ett
nytt läkemedel stora pengar. Det är alltså ett mycket stort ekonomiskt risk-
tagande att få fram ett nytt läkemedel.

Skulle man nu till detta lägga strikt ansvar för helt oförutsebara skador,
kan det inte gå på annat sätt än att riskvilligheten hämmas. Vem skulle
t. ex. vågat släppa ut en sådan — även artmässig — nyhet som penicillin,
om vederbörande stått strikt ansvar för skador, som kunnat inträffa, trots
att alla normala försiktighetsåtgärder vidtagits?

Dessutom vill jag i förbigående fråga, hur ett strikt ansvar skulle kon-
strueras. Skulle ett sådant ansvar omfatta även så att säga ovanliga eller
rentav abnorma reaktioner, och var ligger ansvaret i det av Uvnäs framlag-
da exemplet att två individuellt helt oskyldiga saker i förening kan åstad-
komma skadeverkningar?

Min övertygelse är att strikt ansvar för läkemedelsskador skulle medföra
minskade forskningsinsatser och därmed många människors för tidiga död.



Objektivt erstatningsansvar 133

Jag vill härmed ha understrukit nödvändigheten av att på detta rättsom-
råde — utvidgandet av strikt ansvar — framgå med den allra största för-
siktighet.

Försäkringsdirektören, jur. lic. NILS ERIK INGMAN, Finland:

Herr Ordförande, Mina Damer och Herrar!

Då den ärade referenten avråder från genomförandet av en objektiv skade-
ståndsregel som allmän ansvarsnorm, utgår han från förutsättningen, att ett
strikt ansvar i alla nordiska länder godkännes på ett synnerligen viktigt om-
råde : att principalansvaret får den utformning de nordiska skadeståndskom-
mittéerna föreslagit. Härigenom skulle behovet av objektiva skadeståndsreg-
ler avsevärt minska. En lagstiftning på detta område hälsas även i Finland
med största tillfredsställelse, då ett behov av tydliga rättsregler gjort sig
starkt gällande. Rättspraxis är svårtydlig, men kan sägas på olika sätt ha
uttänjt culpabegreppet så att principalen i praktiken har kommit att ansva-
ra enligt mycket stränga regler.

Men även om det ligger i den nordiska rättslikhetens intresse att se det
dansk-norska husbondeansvaret genomfört även hos oss, synes vissa remiss-
yttranden tyda på att principalansvaret måhända i Finland kan komma att
något begränsas till sitt innehåll. Kritiken har riktats främst mot de punkter,
där förslaget går längre än rådande rättspraxis; d. v. s. ifråga om att ut-
sträcka principalansvaret att gälla även skada vållad av vanlig arbetare,
och då det gäller skada åsamkad egen arbetstagare om skadan vållats av ar-
betskamrat. Beträffande den sistnämnda s. k. common employment-situatio-
nen kan man hos oss hänvisa till ett uttryckligt stadgande i lagen om arbets-
avtal, som inskränker arbetsgivarens ansvar i detta avseende att gälla blott
fel och försummelser begångna av hans »ställföreträdare». Icke heller ett
principalansvar för vållande av självständig företagare eller av denne an-
ställd person har hittills godkänts i vår rättspraxis.

Man måste vidare komma ihåg, att den frivilliga ansvarighetsförsäkring-
ens stora utbredning i de övriga nordiska länderna tydligen utgjort ett vä-
gande motiv för principalansvarets utformning i kommittéförslagen. Denna
har icke någon motsvarighet i Finland; ett betryggande försäkringsskydd för
principalen existerar här endast i undantagsfall. Härigenom medför det fö-
reslagna strängare ansvaret en väsentligt ökad risk för ekonomiska förluster
speciellt med tanke på småföretagen och hemhushållen. Man har därför
dryftat, om det icke i varje händelse vore klokt att framskjuta genomföran-
det av det strängare principalansvaret till en tidpunkt, då ett tillfredsstäl-
lande försäkringsskydd hunnit åstadkommas.

På de områden, där professor Vinding Kruse föreslagit en objektivisering
av ansvaret, har såsom han ju nämnt i sitt referat, detta steg i Finland i
princip tagits i fråga om motorfordonstrafiken. Ifråga om kollisionsfall har
culparegeln emellertid bibehållits. Ansvarigheten åvilar hos oss icke längre
bilägaren eller -föraren, vilka tvärtcm själva omfattas av det obligatoriska
försäkringsskyddet, utan försäkringsbolaget. Skadan ersattes i princip till
fullt belopp. Den nya lagens tillämpning har ej mött svårigheter ifråga om
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försäkringsbolagens skaderegleringsverksamhet, och domstolarnas arbetsbör-
da har härigenom minskats.

Ett objektivt ansvar har vidare även hos oss införts såsom huvudprincip i
de speciallagar, som reglerar järnvägstrafiken och luftfarten, och det sam-
ma gäller elektriska anläggningar samt ångfartyg och vattenrättsliga an-
läggningar. Även enligt dessa speciallagar kommer dock culparegeln till an-
vändning i vissa situationer. Avser referenten måhända att på dessa special-
områden genomföra ett undantagslöst objektivt ansvar, då han i punkt IV B
i det skriftliga referatet önskar stryka betingelsen »fejl eller brist»?

I övriga skadefall härrörande av »farlig» verksamhet har rättspraxis i
Finland i avsaknad av speciallagstiftning hållit sig till culparegeln men
tillämpat särskilt stränga aktsamhetskrav. I undantagsfall har objektivt an-
svar analogivis tillämpats; Såsom t. ex. ifråga om spårvägstrafik. Någon en-
staka gång har man velat basera ansvaret direkt på verksamhetens »farliga»
natur, utan angivande av culpa. Så har skett t. ex. i ett bekant avgörande
av Högsta domstolen år 1957 (1957 II 10) gällande en sprängningsolycka i
ett gruvbolags dagbrott. Ifråga om skador vid grävnings-, schaktnings- och
sprängningsarbeten liksom beträffande skadeståndsansvaret vid fastighets ut-
nyttjande överhuvud förenar man sig gärna om referentens förslag att över-
väga ett införande av strikta ansvarsregler. Icke minst försäkringsbolagen vo-
re intresserade av klarare normer för sin skadereglering. Härvid kunde
man även utreda byggherrens eventuella strikta ansvar för entreprenörens
vållande.

Ifråga om skador vållade av maskiner och bestående anordningar har
culpabedömningen ju överallt i praxis varit strängare än i övrigt. Själva
det faktum att skadan tillkommit till följd av maskinfel har väl ibland va-
rit nog för att grunda en skadeståndsskyldighet, även om domen formellt
ger uttryck för att en culpabedömning ägt rum. Även om man i Finland i
princip har hållit fast vid culpakravet, kan ur en del voteringar utläsas en
tendens att anföra bristfälligheten i maskinen såsom sådan som en självstän-
dig objektiv ansvarsgrund (t. ex. HD 1954 II 120). Justitierådet Walin fö-
reslog ju vid stämman år 1960 i Reykjavik, att ett objektivt ansvar borde
införas för här avsedda skador, såvida det icke var uppenbart obilligt. Man
torde även inom de nordiska skadeståndskommittéerna ha övervägt möjlig-
heten att i dylika fall införa ett »fullt objektivt» principalansvar, oberoende
av anställds försumlighet. Tiden är väl nu småningom mogen att defini-
tivt taga ställning till denna fråga.

Ifråga om försåld varas skadebringande egenskaper synes säljarens ansvar
i Finland i princip förutsätta culpa. Man synes emellertid i praxis göra un-
dantag om säljaren garanterat varans felfrihet eller givit motsvarande ut-
trycklig eller tyst utfästelse, eller om särskild risk för liv eller hälsa före-
ligger. En tendens att i ökad utsträckning ålägga skadeståndsskyldighet obe-
roende av vållande kan sålunda i viss mån förmärkas, även om den ingalun-
da synes jämförbar med vad som förekommit i norsk rättspraxis.

Att införa allmänna rättsregler om säljarens anvar i detta avseende torde
enligt min uppfattning ännu icke vara att tillråda. Rättspraxis synes fort-
farande komma att undergå en stark utveckling och emottaga intryck från
utomnordiska länder och har därför knappast ännu nått en sådan stad-
ga, att den kunde tjäna lagstiftaren till vägledning. Däremot vore det skäl
att redan nu närmare klargöra ansvaret enligt de speciallagar, som reglerar



Objektivt erstatningsansvar 135

handeln med bestämda varor, såsom vissa livsmedel (t. ex. kött, mjölk och
margarinfett) samt farliga varor såsom apoteksvaror, sprängämnen, foder-
och gödselmedel etc. Jag har förstått att en del av dessa lagar i Danmark
innehåller ansvarsregler, men i vår lagstiftning har jag icke kunnat finna
annat än ordningsföreskrifter till skydd för köparen eller allmänheten samt
straffbestämmelser. I ingen händelse torde man kunna påstå, att dessa spe-
cialstadganden ger uttryck för någon från den allmänna culparegeln avvi-
kande ansvarsnorm. Här föreligger emellertid ett område, där ansvarsregler
vore av behovet och där ett objektivt ansvar i många fall är påkallat.

Advokaten, jur. dr ERIK DANIELSSON, Sverige:

Jag ville nämna ett område för särregler om strikt ansvar, bestämt efter
något annan metod än den uppräkningsmetod, som referenten har använt.

Jag erinrar då först om att det i en annan sektion diskuterats frågor om
någonting, som kallas för know-how.

Jag anser, att visst utnyttjande av know-how motiverar strikt ansvar för
dem, som gör anspråk på skyddet eller försöker skaffa sig det.

För att belysa vad jag åsyftar vill jag kort redogöra för en nyss inträffad
händelse. Vid ett par svenska företag har under vintern och våren förekom-
mit ett abnormt antal sjukskrivningar av svåridentifierbar orsak. Det har
inte varit så allvarliga akuta symptom att folk har samlats hos en bestämd
läkare eller känt sig pressade att få reda på vad detta verkligen är. Man
har först nöjt sig med att försöka få en medicin, och erfarenheterna kom
på det sättet inte från början att samlas.

Chefen för ett av de berörda företagen kom emellertid att misstänka, att
det förelåg förgiftning genom någonting, som användes på arbetsplatsen.
Han företog då experiment, varigenom det blev fastslaget, att sjukdoms-
fallen vid denna industri och vid ytterligare en och möjligen på otaliga
andra platser i hela Europa och Amerika berodde på ett visst medel. Hela
personalen på företaget sattes på kort och ställdes under övervakning vid
vederbörande klinik, och så började undersökningar för att få fram, vad
det var.

Det visade sig, att kända beståndsdelar var helt ofarliga. Den farliga be-
ståndsdelen måste vara ett preparat, som härrör från en utländsk koncern,
som förklarade, att sammansättningen är hemlig, och hitintills har vägrat
att tala om vad det är men underhand tydligen har dragit tillbaka prepa-
ratet, som redan var inne i läder-, textil- och möbelbranschen och sannolikt
på väg ut till hemmen i sprayflaskor.

Här åberopar alltså ett företag skydd för sin fabrikshemlighet för någon-
ting, som eventuellt kan göra en stor del av befolkningen mer eller mindre
sjuk. Man vet inte, hur pass allvarliga sjukdomarna är. En del har gått
sjukskrivna närmare ett halvår, och somliga har leverskador, som eventuellt
är bestående.

Chefen för den yrkesmedicinska klinik, där de kända sjukdomsfallen un-
dersökts, har föreslagit att var och en, som på den svenska marknaden vill
placera ett medel, som inte är försökt ur medicinsk synpunkt, och varje
medel som man vill hemlighålla, skall vara skyldig att hos en svensk repre-
sentant deponera en fullständig beskrivning på vad det är, och i annat fall
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stå strikt ansvar. Man skulle där använda det strikta ansvaret för att få
fram en alldeles bestämd och mycket nyttig åtgärd. Det är, tycker jag, fullt
befogat.

Professor FRITJOF LEJMAN, Sverige:

Herr Ordförande, mina damer och herrar!

Låt mig bara komma med några korta allmänna reflexioner rörande de te-
ser, som professor Vinding Kruse här har uppställt.

Jag börjar med tesen 3 B, där han säger, att det skall icke accepteras nå-
got genomförande av en allmän socialförsäkring för personskador med den
påföljd att skadeståndsansvaret då kan bortfalla. Å andra sidan förmenas
det, att de sociala försäkringarna och invalidpensionerna täcker det mesta
av de påträngande behoven. Jag kanske tycker, att det där står litet i strid
med det förra. Är det så, att försäkringar och invalidpensioner täcker det
mesta, så får man väl vid utformningen utav skadeståndsrätten taga mycket
hänsyn till det. Frågan är, ifall vi inte så småningom ändå hamnar i någon
sorts mera allmän försäkring. Vi har ju redan obligatoriska försäkringar för
bilar och dylikt. Jag kan inte finna annat än att man, även om det skulle
innebära någon försening i reformarbetet, kanske ändå får taga den största
hänsyn till den synpunkten, att det kan vara lämpligt med en mera allmän
försäkring.

Sedan var det principalansvaret. Ja, på den punkten råder ju en ganska
stor enighet om införandet av ett dylikt, även om man naturligtvis inte får
förbise de vägande invändningar, som här har framförts idag av framför
allt professor Strahl. Ifall det skall bli ett ansvar för ett hembiträde eller en
dräng, så krävs det naturligtvis, att det skall vara strängt fixerat till vad
som sker i tjänsten. Beträffande ansvaret för självständig företagare så fö-
religger det ju också ett förslag om att det skall finnas ett dylikt. Jag tror,
att man på den punkten måste vara ganska försiktig. Lagförslaget är det ju
också, när det talar om en förpliktelse, som är ålagd i lag och författning.
Det måste där röra sig om vad jag skulle vilja kalla för en »fixerad politi-
rättslig» förpliktelse, för att man bör kunna gå fram med skadestånd. Så-
vitt jag förstår, så är man här också mycket restriktiv i utlandet. Jag har
erfarenhet från England, där det sades mig, att man är ganska restriktiv be-
träffande detta ansvar för »independent contractors».

Beträffande det allmänna objektiva strikta ansvaret, så är jag väl i hu-
vudsak enig med referenten professor Vinding Kruse. Man kan inte införa
en allmän regel på den punkten. Jag tror, att det skulle vara ganska farligt.
I så fall finge man också begränsa den till vad man även här skulle kunna
kalla för »fixerade politirättsliga» förpliktelser. Beträffande de speciella fall,
som framdragas, nämligen bruk av maskiner och andra tekniska hjälpmedel
och ansvar för farliga egenskaper i sålda föremål osv., tror jag också, att
det knappast låter sig göra att draga en klar gräns, utan skall man draga
någon gräns här, så blir den nog så diffus, att det blir en allmän osäkerhet
i rättstillämpningen på den punkten. Jag ställer mig alltså skeptisk till det
ansvaret.

Beträffande fastighetsägarens ansvar så är det väl också mycket tveksamt,
om man kan genomföra något allmänt strikt ansvar. Här får det väl i så
fall finnas någon försäkring.
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Sedan kom professor Hellner här idag med ett komplicerat system för
bilskadeståndet. Ja, det är så komplicerat, så att det är omöjligt att här på
någon kort minut tränga in i vad det egentligen innebär. Jag hoppas bara,
att ett sådant system, om det skall genomföras lagstiftningsvägen, inte kom-
mer att alltför mycket försena i övrigt nödvändiga lagstiftningsåtgärder.

Direktören KNUT NORSTRÖM, Sverige:

Jag har begärt ordet för att på ett par korta minuter ställa in dagens över-
läggningsämne under en något annan synvinkel. Man bör inte bortse från
att en skärpt skadeståndsregel kan bli en viktig faktor i det förebyggande ar-
bete, som vi här i Sverige sammanfattar under begreppet arbetarskydd. En-
ligt min uppfattning kan man vinna något mycket väsentligt ifråga om ar-
betarskydd, om man i någon mån skärper regeln om arbetsgivarens skade-
ståndsansvar.

Så vill jag gärna fästa uppmärksamheten på att en ansvarsförsäkring är
ett nödvändigt komplement till ett skärpt skadeståndsansvar, ty endast däri-
genom får den skadelidande garanti för att han verkligen kommer i åtnju-
tande av det skadestånd som han har rätt till. Det är ganska egendomligt
att det idag är tillåtet att anordna en offentlig tillställning — t. ex. en täv-
ling i fri idrott på Stockholms Stadion eller någon annan idrottsplats — el-
ler att starta en turné med en karusell ut över landet — utan att karusellen
i förväg är besiktigad och godkänd av någon myndighet — eller att utföra
sprängning för en ny fastighet eller rivning av en äldre fastighet utan att
den som anordnar tillställningen, startar turnén eller utför byggnadsarbetet
eller rivningsarbetet behöver ha någon som helst ansvarsförsäkring till deras
skydd, som blir utsatta för risken att komma till skada. Att ordna ett gott
försäkringsskydd är alltså lika viktigt som att utforma en god skadestånds-
regel.

Tillverkare av maskiner, som lider av konstruktionsfel eller liknande bris-
ter, skapar därmed stora risker för köparen och dem som sätts att arbeta vid
maskinen. Därför bör området för ett objektivt ansvar omfatta även fel och
brister hos maskiner och redskap.

Jag ställer mig mycket förstående till professor Hellners förslag beträf-
fande ändring av bilansvaret men är tveksam om det är lämpligt att låta
förare, som orsakat skadan, utfå ersättning av samma försäkring som de
skadade passagerarna.

F. d. justitierådet GÖSTA WALIN, Sverige:

Herr ordförande!

Jag har endast några allmänna synpunkter, och tiden är ju så begränsad,
att jag knappast hinner med någon motivering. Det kan därför endast bli
fråga om vissa påståenden eller teser, om man så vill.

Jag tycker, att man bör tillmäta den internationella aspekten den allra
största betydelse, så att man inte hastar alltför mycket i förväg i förhållan-
de till vad som kan hända inom en vidare region än den nordiska. Det är
svårt att veta, hur utvecklingen verkligen kommer att bli i andra länder.
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Jag vill alltså varna för att man i de nordiska länderna genomför några
egendomliga uppslag och speciella regler, som verkar överraskande i ett
större sammanhang.

Jag tror, i motsättning till professor Strahl, att ett rationellt skadestånds-
rättsligt system är mycket viktigt och att den nuvarande skadeståndsrätten
är utvecklingsbar. Husbondeansvaret är en mycket naturlig utveckling utav
skadeståndsansvaret, och arbetet på den reformen bör med all kraft full-
följas. I övrigt förefaller det nog viktigt, att man försöker hålla rena linjer.
Det torde alltjämt ha sin betydelse att man vid sina överväganden håller
isär utomobligatoriskt ansvar, inomobligatoriskt ansvar och försäkringsrätts-
ligt ersättningssystem. Det föreföll som om professor Hellner kanske sam-
manblandade dessa tre olika komponenter. Han behandlade väl i första
rummet utomobligatoriskt ansvar, men när han talade om läkares misstag
och sjukhusens ansvar, så kom han otvivelaktigt in på det inomobligatoriska
området, och där kan man behöva anlägga andra synpunkter. Det är ju
lättare att tänka sig, att ett stort sjukhus svarar objektivt än att en privat-
praktiserande läkare skall svara objektivt för sina misstag, även om han
kan mer eller mindre skydda sig genom försäkring.

Objekivt ansvar kan vara lämpligt inom vissa områden, som är hanter-
bara. Men det är värdefullt att i botten ha en allmän culparegel. Om den
på speciella områden påbyggs med objektivt ansvar, blir det skönjbart för
den som kan utsättas därför, att han bör skaffa försäkring.

Emellertid förefaller det som om professor Strahl hade rätt i den syn-
punkten, att man i vissa fall kan gå förbi det objektiva ansvaret och direkt
ålägga försäkringsplikt. Det kan vara förenat med ganska stora, åtminstone
lagtekniska besvärligheter att utforma ansvarsregler på objektiv basis. Det
skall ju dock vara något anormalt, som bör utlösa skadeståndsskyldigheten.
När man har släppt culparegeln, är det ej så lätt att för olika områden an-
ge, vari det anormala består. Om man går direkt på försäkringsplikt, bör
det kunna vara lättare att, liksom när man gör ett försäkringsavtal, be-
stämma hur långt ansvaret sträcker sig.

Försäkring är i stor utsträckning till just för att skydda mot casusansvar.
Det är därför naturligt om obligatorisk försäkring får inkludera casusfall.
Den obligatoriska försäkringen kommer naturligtvis också att täcka culpa-
ansvaret.

Jag vet, att professor Strahl vill motarbeta en utveckling av skadestånds-
rätten för att man skall bli så mycket mera angelägen om att ta upp hans
system i övrigt. Det är nog inte en bra väg. Man bör befordra utvecklingen
av skadeståndsrätten och sedan komplettera den med lämpligt försäkrings-
skydd på alla områden, där det ter sig praktiskt motiverat och genomför-
bart. Jag tror, att det också är bättre förenligt med den internationella
aspekten.

Hovrättspresident YRJÖ HAKULINEN, Finland:

Jag säger icke många ord efter det som har sagts här redan idag. Ur finsk
synpunkt ville jag påpeka, att jag mycket gärna ansluter mig till de teser,
som här har framförts av referenten professor Vinding Kruse, i synnerhet
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den första tesen beträffande principalansvaret är tillfredsställande. Den
motsvarar redan gällande rätt i Finland.

Här har några ord nämnts om den nya finska lagen beträffande ansvarig-
het i följd av motorfordonstrafik. Systemet är kanske i viss mån egendom-
ligt. Den som bär objektivt ansvar är försäkringsbolaget. Detta medför vis-
sa konsekvenser, som kan verka överraskande, och en av dessa följder, som
fastslagits i praxis, är den, att även i det fall att de kolliderande fordonen
tillhör samma ägare inträder ansvarighet. Det föreligger alltså här en full-
ständig avvikelse från det tidigare systemet. Avvikelsen är såväl praktiskt
som teoretiskt mycket intressant.

Vad så beträffar referentens lista angående rent objektiva ansvarsfall, så
måste man konstatera till en början, att en enumerativ metod icke är något
angenämt tillvägagångssätt men måste kanske användas i det här fallet.
Redan vid första ögonkastet märker man, att vi i Finland har i vissa hän-
seenden gått längre än vad som står på denna lista, ty vi har både genom
domstolspraxis och i lagstiftningsväg godkänt objektiv ansvarighet även i
andra situationer. — Jag tror, att om man använder den enumerativa me-
toden, domstolarna måste vara oförhindrade att analogivis utsträcka det
strikta ansvaret jämväl till liknande skadelägen. Viss utveckling måste i al-
la fall ske. Man kan icke förbjuda domstolarna möjligheten till analogisk
lagtillämpning där vägande skäl sådant påkallar.

Preceptor ANDERS AGELL, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Det är inte lätt att på detta stadium av debatten tillföra den helt nya syn-
punkter. Jag vill ta mig friheten att anknyta till en aspekt, som har berörts
av båda inledarna och nu senast av justitierådet Walin, nämligen kravet på
att reglerna om objektivt ansvar skall vara rättstekniskt klara, för att de
skall kunna införas. Jag utgår därvid från samma värderingar, som profes-
sorerna Vinding Kruse och Hellner, nämligen att man bl. a. av det rätts-
tekniska skälet måste avvisa en allmän regel om objektivt ansvar, och att
man i stället får gå fram punktvis på speciella områden.

När man då på ett speciellt område diskuterar, huruvida en objektiv an-
svarsregel är motiverad eller inte, så är det väl klart, att man i botten mås-
te ha ett visst allmänt skäl av t. ex. den typen, att biltrafiken, som är en
verksamhet som medför mycket omfattande skadegörelse, bör bära sina eg-
na skador, eller att en företagare, som använder bristfälliga maskiner, är
närmast att bära skadorna till följd av bristfälligheten, även om culpa i
vanlig mening inte kan påvisas. Men vid sidan av denna synpunkt i botten
så menar jag, att den rättstekniska aspekten bör tillmätas ett utomordent-
ligt stort värde. Om man nämligen klart kan säga, när ett skadefall inträf-
far, att fallet omfattas av den objektiva ansvarsregeln, så når man ju ett
försteg i förhållande till culparegeln, genom att culpabedömningen onödig-
göres, och den objektiva ansvarsregeln får en processbesparande funktion.
Jag tror, att denna synpunkt är så viktig, att den rentav bör göras till en
generell ledstjärna, när man diskuterar i vilken utsträckning som objektiva
regler skall införas på speciella områden.

När justitierådet Walin pläderar för att man måhända borde direkt ut-
vidga försäkringsskyddet till följd av skador genom vissa verksamheter, så
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är det kanske inte utan vidare givet, att man ur den rättstekniska aspekten
ställer sig bättre än genom en utbyggnad av en objektiv ansvarsregel.
Vare sig man vill utbygga en objektiv ansvarsregel på skadeståndssidan
eller införa ett utbyggt försäkringsskydd genom försäkringsplikt för vissa
verksamheter, så måste man ju ändå ha någorlunda klara kriterier, till vilka
man kan anknyta regeln. Den rättstekniska frågan kvarstår alltså, vilken
lösning man än tar.

Det är omöjligt att på några få minuter gå igenom alla de olika områ-
den, som har berömts. Jag vill i det hela bara säga, att man måste med ut-
omordentlig tillfredsställelse hälsa det sätt, på vilket professor Hellner ut-
lagt önskvärdheten av ett objektivt ansvar för biltrafiken, och också med
tillfredsställelse konstatera, att professor Vinding Kruse idag i varje fall in-
te ställer sig avvisande till tanken på ett sådant ansvar. Jag tror, att det
måste starkt beklagas, att vi i Sverige inte har följt Norge och Finland,
som här har infört ett objektivt ansvar.

Som framgick redan av inledarnas anföranden så går det ju en skarp
gräns mellan olika ansvarstyper, som här är aktuella, genom att vissa an-
knyter till det traditionella culpaansvaret i den meningen, att en förutsätt-
ning för ansvaret tankes vara bristfälligheten hos egendom, som har an-
vänts i verksamheten. Jag vill avslutningsvis göra några reflexioner om den
typen av ansvar. Om man beaktar den rättstekniska aspekten, så tror jag
man skall finna, att det är möjligt med en objektiv ansvarsregel för t. ex.
bristfälligheter i en maskin, åtminstone om maskinen används i förvärvs-
verksamhet. Det är möjligt, att detta är ett tillräckligt klart kriterium. När
man däremot kommer över på defekter och till och med slitage i sådana
alldagliga föremål som trappor och andra inrättningar i byggnader är man
ute på väsentligt osäkrare underlag. När man skall avgöra, om en trappa är
tillräckligt sliten eller tillräckligt brant eller om den har tillräckligt grunda
trappsteg för att anses som bristfällig och utlösa den objektiva ansvarsre-
geln, då är man i denna fråga inte ett dugg bättre ställd än enligt den van-
liga culparegeln, där precis samma bedömning måste göras. Därför menar
jag, att när man inte kan hitta klarare kriterier för vad som skall vara brist-
fälligheter på vissa områden, då måste man vara tveksam, om det alls är
nödvändigt eller lämpligt att införa en objektiv ansvarsregel, eftersom den
objektiva regeln ur rättsteknisk synpunkt inte tycks erbjuda någon fördel
framför culparegeln.

Højesteretssagfører HENRIK BACHE, Danmark:

Jeg vil gerne ha lov til fra Danmark at takke professor Vinding Kruse for
det arbejde han har lagt i denne sag, som nu er blevet modnet i den grad,
at vi på dette nordiske juristmøde synes at kunne mærke, at vi nærmer os
afslutningen af behandlingen af de generelle spørgsmål indenfor erstatnings-
retten. Fra mange sider, hvor man skulle vente sig modstand imod indle-
derens teser, er der blevet ytret absolut tilslutning til hans synspunkter. Jeg
kommer her ikke alene for at slutte mig til hans resultater, men for at til-
føje, at det er også hans metode, der har ført til, at man har nået dette
resultat i forsamlingen og i diskussionen.

Netop dette at man går bort fra de altfor store og principielle synspunk-
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ter og arbejder sig ind i enkelttilfældene er en udmærket metode; den har
ført til, at jeg har et par ting at føje til, som ganske kort kan belyse
spørgsmålene.

Det ene det er hotelansvarsreglen. Det kan synes en detaille, og vores
ærede ordstyrer ryster på hovedet, men den belyser et alment spørgsmål.
Hvorfor skulle dog hotellet pådrages ansvar for skader, som den enkelte
hotelgæst er nærmest til at have forsikret for, og i de allerfleste tilfælde
også har forsikring for. Det ville være ganske urimeligt, om hotellet skulle
tegne sin forsikring sådan, at den kunne dække for en hvilken som helst
stor værdi, som en hotelgæst havde med, men ikke oplyste, at han havde på
sit værelse; skulle så hotellet være ansvarlig for det, hvis der skete en
brand? Det er hotelgæsten, der må tegne forsikring for sin kones kostbare
smykker.

På samme måde vil det te sig for alle befordrere, der ikke har fået op-
lyst de genstandes værdi, som de befordrer. Hvorfor skal de, der ejer disse
genstande, og som i de fleste tilfælde, når det drejer sig om værdier af be-
tydning, har tegnet transportforsikring, hvorfor skal de kunne gøre ansvar
gældende overfor befordreren, hvis der ikke er noget særligt at bebrejde
ham? Der kommer man jo netop over i culpareglen, som må føre til, at
kun i de tilfælde, hvor der virkelig er noget at bebrejde den ansvarlige,
skal han være erstatningspligtig, hvis den der ejer værdierne, i forvejen har
en forsikringsdækning for tabet.

Jeg har talt om disse ting ret udførligt ved det nordiske juristmøde i Is-
land, men så få af de nu tilstedeværende var måske med den gang, så jeg
synes jeg vil gentage det. Mit synspunkt er det, at på alle de områder, hvor
en primær forsikring, den forsikring der tegnes af værdiens ejer, kan dække
fyldestgørende, skal man i hvert fald ikke gøre sig umage for at udvide el-
ler skærpe ansvaret. Men der er en anden og mere psykologisk og sam-
fundsmæssig grund til, at man skal følge den samme linie, og herved må
jeg modsige min mångårige ven Knut Norström i hans synspunkter. Det
har ikke præventiv virkning at indføre et strikt ansvar. Det har selvfølgelig
præventiv virkning at skærpe anvendelsen af det bestående ansvar, culpa-
ansvaret, men at indføre strikt ansvar fører jo blot til, at alle siger, ja, når
jeg alligevel er ansvarlig, hvorfor skulle jeg gøre mig særlig umage for at
undgå skadetilføjelsen.

Der vil jeg gerne ha lov til at slutte af med, hvad jeg synes er noget af
det vigtigste ansvarsproblem i vores moderne samfund. Det er trafikansva-
ret. Der kan man meget nemt sige, at det ville være udmærket at indføre
et absolut og objektivt ansvar for motorkøretøj enes ejere. Men man skal på
den anden side passe på, at i det øjeblik man objektiviserer ansvaret og
knytter en lovpligtig ansvarsforsikring dertil, så vil navnlig blandt de unge,
for ikke at sige raggerne, opstå den tendens, at herregud, forsikringen be-
taler jo alligevel. Hvorimod holder man på, at I skal være ansvarlige for
Jeres fejl, for Jeres brøde, så er der mere chance for, at man kan få ind-
prentet en mentalitet om, at her er der dog anledning til at undgå ska-
derne.

Jeg kan ikke lade være at sige, at siden vi sidst var i Stockholm i 1951
og til nu 1966 er der sket en såden udvikling af den stockholmske trafik, en
hensynsløshed på gaderne så at jeg frygter for, at den dag, det er vist den 1.
september næste år, der overføres til højretrafik, vil det bli et myrderi. Det
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er en kort frist at indføre hensynsfuldhed og at ændre mentaliteten, men
prøv det endnu og lad være at indføre objektivt ansvar, thi det vil øde-
lægge mere.

Professor, dr. jur. A. VINDING KRUSE :

De mange taler og det fremskredne tidspunkt medfører, at jeg beklageligvis
ikke kan komme ind på de mange interessante synspunkter, der har været
fremført her i dag, hvor fristende det end kunne være. Jeg synes, at debat-
ten har været frugtbar og mit håb om, at der skulle tegne sig visse ret-
ningslinier for fremtiden, mener jeg, er blevet opfyldt. Det står ret klart, at
man på nordisk grund i hvert fald i en overskuelig fremtid som den almin-
delige erstatningsregel må holde sig til culpaprincippet, men udbygget med
særlige objektive ansvarsordninger. Der aftegner sig også megen enighed
om, at et hovedproblem i den almindelige erstatningsret ikke er at indføre
et eller andet mer eller mindre vagt formuleret objektivt erstatningsansvar,
men at arbejde med en objektivering af den nedarvede culparegel. En ob-
jektivering, som selvfølgelig indebærer et objektivt ansvar, men som altså
har en klar forbindelse med culpaprincippet og dermed den retstekniske
lethåndterlighed, der følger af, at retsmyndighederne er vant til at arbejde
med det.

Jeg har mest beskæftiget mig med objektivering af culpaprincippet, for
såvidt angår brist og fejl ved maskinanlæg, samt foretaget et forsøg på at
foreslå en udvidelse, når det drejer sig om fast ejendom. Jeg føler mig sta-
dig overbevist om, at det er rigtigst at forsøge at gå denne vej, men jeg er
også indstillet på, at man på andre områder, f. eks. ved lægeoperationer og
i lignende tilfælde også bør indføre et objektiveret princip. Jeg er på mange
punkter enig i professor Hellners bemærkninger om dette ansvar. Det er
rigtigt, at naturligvis kan denne objektivering af culpaansvaret, som allere-
de har fundet sted i dette århundrede i Norden, føres videre gennem dom-
stolenes praksis. Deri er jeg enig med professor Hellner. Men jeg tror nok,
at inden vi når så langt gennem domspraksis, så vil der være gået betydeligt
længere tid, end selv den tid, der vil medgå på at forsøge at få det gen-
nemført af lovgivningen på internordisk basis.

Jeg skal ikke gå i detailler, men blot minde om, at f. eks. den afvisning,
der har fundet sted fra den danske Højesterets side ved narkoseapparat-
dommen utvivlsomt vil medføre, at der i Danmark vil gå temmelig lang
tid, inden man kommer igennem med denne objektivering på domstolsplan.

Lægeansvaret fører videre til spørgsmålet om lægemidlerne. Der kunne
her siges meget. I mit indlæg har jeg først og fremmest tænkt på fejlagtige
lægemidler, d. v. s. dem der indeholder farlige stoffer, som man normalt
ikke vil forvente ved det pågældende lægemiddel, eller på fejludleveringer,
for høj dosering i selve lægemidlets fremstilling o. s. v. De bemærkninger
der kom frem med hensyn til indførelsen af nye lægemidler, viser, at vi her
står overfor et yderst vanskeligt problem, og jeg forstår, at lægemiddelin-
dustrien ville være yderst nervøs for et objektivt ansvar ved introduktionen
af nye lægemidler. Det kan siges, at industrien i forvejen ofrer mange
penge herpå. Men jeg vil gerne i denne forbindelse fremhæve, at man un-
dertiden får en fornemmelse af, at patienterne i højere grad er forsøgska-
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niner for nye lægemidler, end de egentlig selv er klare over, og derfor kan
det også af denne grund tænkes, at man skal overveje det objektive ansvars-
spørgsmål for alvor på dette område.

Jeg må vist standse nu. Jeg har ikke nævnt atomskaderne, simpelthen
fordi jeg anså denne sag for nogenlunde afgjort, og jeg finder det aldeles
velbegrundet, at vi har det objektive ansvar, der nu er gennemført. Jeg har
heller ikke nævnt den lovpligtige ulykkesforsikring for de ansatte i forbin-
delse med principalansvaret, fordi jeg også anså denne sag for nogenlunde
afgjort. Der skal ganske vist foretages nogle justeringer, men det er en sag
for sig. Vi har i dag en lovpligtig ulykkesforsikring, som i virkeligheden vir-
ker som et objektivt ansvar, og i en form som den, professor Strahl anbe-
falede.

Endelig vil jeg blot til sidst sige, at når der er fremført en hel del tvivl
fra svensk og til dels finsk side, om principalansvarets hensigtsmæssighed, så
har der i dansk ret i den sidste menneskealder overhovedet ikke været den
mindste tvivl om, at det er en rigtig ansvarsordning. Det eneste man har
været i tvivl om, er, hvor langt man skulle udstrække principalansvaret.

I sektion B behandlades under ordförandeskap av sendiherra ÄRNI
TRYGGVASON ämnet

Den högsta instansens uppgift

Referenten, professor Bo PALMGREN, Finland:

Mina damer och herrar!

Rubriken för vårt överläggningsämne är ganska tänjbar. Under den
rymmes frågor av tämligen mångskiftande slag. I det tryckta refera-
tet har jag försökt begränsa diskussionen. Jag har lämnat bort den
högsta instansens uppgifter inom justitieförvaltningen; jag har läm-
nat bort den högsta instansens befattning med nådeärenden — ett
ämne som vore värt en särskild diskussion. Jag har också i huvudsak
ställt undan den högsta instansens befogenheter ifråga om de extra-
ordinära rättsmedlen. Slutligen har jag gjort en reservation ifråga
om den högsta instansen i förvaltningsmål.

Kvar blir i huvudsak två saker: dels den högsta instansens döman-
de verksamhet i tvistemål och brottmål; dels den högsta instansens
medverkan i lagstiftningen. Med denna begränsning kan diskussionen
hållas mera samlad men ändå ge rum för ett livligt meningsutbyte.


