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miske skade, kan heller ikke antas å utgjøre noe betydelig antall.
I denne sammenheng vil rådet påpeke at det ikke er nødvendig
for den skadelidte nøyaktig å bevise hvor stort tapet er, idet
Arbeidsretten har adgang til å fastsette skadens omfang etter
skjønn. Denne adgang har Arbeidsretten også — i likhet med
Høyesterett og våre andre domstoler — i stor utstrekning nyttet.
Arbeidsrettsrådet fremhever dessuten at en bestemmelse om er-
statningsansvar for ikke økonomisk skade neppe blir så lett å
praktisere, da erstatningens utmåling kan støte på særegne og
ømtålelige vanskeligheter.

Arbeidsrettsrådet ser det forøvrig som overordentlig viktig at
tariffavtalenes parter og deltakere bibringes forståelsen av at
avtalene må respekteres. Hadde rådet ment at det foreligger et
klart behov for innføring av erstatningsansvar for ikke-økono-
misk skade, ville dets standpunkt derfor ha blitt et annet. Rådet
har imidlertid som påpekt ikke kunnet tilegne seg denne oppfat-
ning slik forholdene hittil har ligget an. Men skulle utviklingen
lede til en vesentlig og foruroligende forandring i disse forhold,
vil rådet måtte ta opp sitt standpunkt til det nevnte spørsmål
til ny overveielse.»

Debatten ble innledet av professor, dr. jur. KRISTEN
ANDERSEN, Norge:

Som det ble påpekt er det foreliggende emne mangfoldig, for
så vidt som man stilles overfor de forskjelligste former for ikke-
økonomisk eller ideel skade. Vel vitende om det har jeg personlig
foretrukket å foreta en avgrensning ut fra et rent praktisk lov-
eller rettspolitisk synspunkt. Min motivering for dette er et ønske
om å gi et bidrag til en nordisk tilnærmning i rettstilstanden
med hensyn til erstatning for ikke-økonomisk eller ideel skade i
de tilfeller som for mig står som de vesentligste.

Jeg åpner da — etter avtale mellom panelets deltakere — med
en ganske kort karakteristikk av situasjonen i Norge, og mine
nordiske kolleger vil dernest i tur og orden gjøre det samme
for sine lands vedkommende.

Hva norsk retts stilling til erstatning for ikke-økonomisk eller
ideell skade angår, er å merke at slik erstatning tilstås i særdeles
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begrenset utstrekning. Dertil kommer at grunnvilkåret for at
erstatning kan ytes, er at det foreligger uttrykkelig hjemmel
for det i lov. I den forbindelse er det uppfordring til først å
nevne de bestemmelser man møter i den norske straffelovs ikraft-
tredelseslovs §§ 19,2 og 21,2. Begge bestemmelser refererer seg
til skadeforvoldelse på legeme, helbred eller liv, og forutsetter
at den skadeforvoldelse det er tale om er skjedd forsettlig eller
grovt uaktsomt. De skadelidte som kan tenkes å komme i betrakt-
ning ved erstatningens eller oppreisningens tilkjennelse er for-
øvrig i relasjon til § 19,2 de som er rammet av legems- eller hel-
bredsskade, og i relasjon til § 21,2 de som gjennom den fore-
liggende skadeforvoldelse er blitt berøvet sin forsørger. Man skal
dog være oppmerksom på at ingen av bestemmelsene har spillet
synderlig rolle i praksis. Årsakene til dette er det neppe mulig
med sikkerhet å komme etter, bortsett fra at selve den omsten-
dighet at det opereres med et krav om forsett eller grov uakt-
somhet selvsagt har vært en sterk medvirkende faktor. Men uan-
sett hvorledes det i denne henseende måtte ligge an, er det utvil-
somt at det fra tid til annen er gitt kvalifiserte uttrykk for mis-
nøye med den rådende rettstilstand, forenet med mer eller mindre
vidtgående reformforslag.

Men hvorledes ligger det så an når det gjelder erstatning for
ikke-økonomisk eller ideell skade i relasjon til skadeforvoldelser
som ikke har med legeme, helse eller liv å gjøre? Til det er
å svare at det i 1958 ble satt inn en ny bestemmelse i straffe-
lovens ikrafftredelseslov, nemlig § 19,a, og at denne bestemmelse
åpner adgang til å pålegge plikt til «å betale oppreisning som
retten finner billig» ved uaktsom eller straffbar ærekrenkelse
eller krenkelse av privatlivets fred. Videre er å merke at lov om
opphavsrett av 12 mai 1961 i § 55 inneholder en bestemmelse
som fastslår at den opphavsmann eller utøvende kunstner hvis
rett er krenket forsettlig eller grovt uaksomt kan tilkjennes et
pengebeløp som oppreisning for skade av ikke-økonomisk art.
Endelig nevner jeg at det oppsigelsesvern for arbeidstakere som
er etablert gjennom § 43 i lov om arbeidervern av 7 desember 1956,
antas å inneslutte en rett til etter omstendighetene også å bli
tilkjent en viss erstatning for ikke-økonomisk skade.

Som allerede antydet, er det i Norge gitt uttrykk for sterk
misnøye med den rettstilstand vi har på nærværende felt. Personlig
deler jeg denne misnøye i den utstrekning den angår skade-
forvoldelser på legeme eller helbred. I samsvar med dette er jeg
blitt stående ved at det ved slike skadeforvoldelser under enhver
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omstendighet bør innføres en adgang til å tilkjenne erstatning for
ikke-økonomisk eller ideell skade også når skadeforvoldelsene
skyldes alminnelig uaktsomhet. Men dertil kommer at adgangen
etter mitt skjønn bør foreligge selv om den ansvarlige skade-
volder ikke har handlet culpøst. Hva jeg i denne henseende tenker
på, er frem for alt skadeforvoldelser på bilansvarets og det
objektive arbeidsgiveransvars område. En annen sak er at jeg
er stemt for at tilkjennelsen av erstatning skal fastsetters til et
særskilt beløp, være fakultativ og forankret i en billighetsvur-
dering med hensyntagen til samtlige omstendigheter i det gitte
tilfelle.

Bortsett fra de skadeforvoldelser som jög nå har behandlet,
er jeg særdeles skeptisk overfor tanken på å operere med en
adgang til å tilkjenne erstatning for interesser som ikke på
alment eller objektivt grunnlag lar seg underkaste en rent øko-
nomisk forankret verdsetting. Jeg er eksempelvis ikke stemt for
at det skal kunne tilkjennes erstatning for den såkalte affeksjons-
interesse ved tingsskader eller for det «opple velses-tap» som ram-
mer en jurist som på grunn av skadeforvoldelse avskjæres fra å
delta i Det nordiske juristmøte som nå pågår. Men — og det
føler jeg trang til å presisere — det er min bestemte forutsetning
at det ikke gjøres noen begrensning i den adgang til å pålegge
erstatning for ikke-økonomisk skade som allerede er hjemlet i
den norske straffelovs ikrafttredelseslovs § 19,a, i loven om opp-
havsrett § 55 og i § 43 i arbeidervernloven.

Professor, jur. dr. BERNDT GODENHIELM, Finland:

Herr Ordförande, mina damer och herrar:

Jag har med intresse tagit del av professor Kristen Andersens
huvudreferat och jag kan i många avseenden förena mig med det
som han där har sagt, men som inte kommit fram i den muntliga
framställningen. Emmellertid måste jag kanske säga, att referatet
i viss mån beredde mig en besvikelse. Jag hade hoppats på mera
fakta ur nyare norsk rättspraxis och gärna hade jag också
sett en något mera ingående värdering av den funktion ersättande
av ideell skada har i rättslivet. I fråga om den rättspolitiska
värderingen av frågan så är jag, kan jag säga, av ganska annan
uppfattning än vad huvudreferenten är. Jag vill för min del inte
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sätta huvudvikten vid ersättning för sveda och värk vid kropps-
skada, utan fäster huvudvikten vid ersättande av det psykiska
lidande som personlighetskränkningar medför.

Jag vill först här ge en liten exposé över gällande rättsläge i
Finland och i samband därmed kommer jag att ge mina syn-
punkter, mina rent personliga, kan man säga, ifråga om rätts-
utvecklingen de lege ferenda. Utgångspunkten hos oss — jag
bortser här från upphovsrätten och andra specialstadganden —
är strafflagens 9 kapitel 2 § punkt 3, där det säges att under
skadestånd räknas också gottgörelse «för sveda och värk, eller
lyte eller annat stadigvarande men; så ock för lidande, som för-
orsakats genom våldtägt, frihetens förlust eller annat dylikt.»
I praxis har rättsutvecklingen gått ganska långt, i det att man
tillämpar reglerna om ersättande av sveda och värk också på
det s.k. kvasi-kontraktuella området och har alltså gått över till
en civilrättslig värdering. Jag ska inte här komma med några
rättsfall som belyser denna utveckling.1) Jag ska i stället ta ett
elempel, ett rättsfall från 1961 (HD 1961 II 138) som kanske
ställer frågan om ersättande av sveda och värk på sin spets. Det
var en gosse på 4—5 år som hade överskridit gatan längs skydds-
vägen och stöttes omkull av en bil. Gossen förorsakades en svårare
än lindrig kroppsskada. Det blev process och han tillerkändes
ersättning för sveda och värk med 250 nymark. Skadestånds-
beloppet hade jämkats med hälften med hänsyn till att gossen
själv hade visat sig vårdslös i trafiken i det han begivit sig att
springa över körbanan oaktat sikten var skymd av en lastbil.
Man kan fråga sig vilken funktion ersättningen för sveda och
värk fyller, när skadan inträffar såsom i det här fallet, då den
skadade gossen var knappt 5 år gammal och när domen i HD
gavs ännu inte fyllda 8 år. Hur mycket tröst hade gossen utav
det utdömda skadeståndet? Fyra år gammal hade han uppen-
barligen kunnat tröstas för avsevärt mindre kostnader än 250
mark och när han sedermera belv vuxen och eventuellt fick
omhänder den utdömda summan låg skadan långt tillbaka i tiden.
Och man kan också fråga sig vilken betydelse det hade att skade-
ståndet jämkades.

Ett annat område där skada för sveda och värk förekommer är
trafikförsäkringslagstiftningen, där vi har en bestämmelse om att
ersättning för sveda och värk ges också i den situation, då föraren
eller ägaren till fordonet själv är ansvarig för skadan, d.v.s. när

i) Se Gunnar Nybergh, Ersättning för ideell skada, JFT 1951 s. 163-172.
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vållande föreligger. Trafikskadenämnden har utarbetat normer för
ersättande av de här olika skadorna och skadorna har grupperats
i olika kategorier beroende på hurudan skada det är fråga om.
Helt lindrig skada kommer inte här ifråga. Men de här ersätt-
ningsbeloppen är tämlingen låga. Det minsta beloppet är 60 mark
och det högsta beloppet är ett par tusen mark. Det är ganska givet
att premiesättningen inte kan vara opåverkad av möjligheten av
att ersättning också ska utgå för sveda och värk, och även om
ersättningen i många fall är relativt ringa och kanske knappast
ens skänker den skadelidande någon nämnvärd tröst, så måste
trafikförsäkringsbolagen vid premiesättningen räkna med ersät-
tande av skador avsevärt över minimigränsen. Genom denna ord-
ning synes premiebetalarna belästs med onödigt höga premier i
förhållande till vad som vinnes i tröstepenning till skadelidande.
Jag menar alltså att det inte är skäl att utvigda ersättningen för
sveda och värk på trafikansvarets område. I internordiskt hänse-
ende menar jag i själva verket att vår reglering av frågan knap-
past träffat det rätta. Är det inte så att den accellerat växande
bilparken ställer den enskilda människan i en annan risksituation
än tidigare, en risksituation som hon till stor del själv skapat
och därför bör lida i fråga om sådana ideella skador som i princip
inte kan värderas i pengar och där ersättningsbeloppen spelar en
tämligen underordnad roll. En annan sak är emellertid, att stadig-
varande lyte bör ersättas. Där närmar man sig emellertid den
ekonomiska skadan i det att det stadigvarande lytet ju påverkar
människans möjligheter att göra den arbetsinsats som hon eljest
skulle göra. Jag menar alltså i fråga om ersättning av skada av-
seende sveda och värk, att man borde överväga att slopa ersätt-
ningen för sådan skada.

Sedan, när det gäller de psykiska skadorna för personligt lidande,
så är utgångspunkten hos oss också strafflagen 9:2 punkt 3 som
emellertid inte innehåller någon reglering av frågan om ersättning
av ideell skada vid ärekränkning. Genom ärkekränkningen kom-
mer man ju vidare till personlighetsskador av annan art. Men
jag tror att rättsutvecklingen borde sättas in stadigt och kraftigt
på den här punkten. Vi har ett icke publicerat rättsfall (HD 1948
nr 269, 137 V.D. 1948) som kanske kan vara signifikativt. Det var
en ung flicka som hade valts till någon slags miss i landet. En
veckotidning skrev om henne under rubriken «Inga ladies» i sam-
band med att nämna en kvinnlig bedragare och förbrytare och
det blev rättegång, där hon krävde ersättning för ideell skada.
Och här gavs det ideellt skadestånd, kanske närmast beroende
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på att kränkningen hade varit grov, i det den hade skett genom
massmedia. Men eljest har vi inte någon rättsutveckling på det
här området. Man får gå till den internationella diskussionen och
tilbaka till det ämne som vi sysslade med vid senaste juristmöte
för att få vägledning för den rättsutveckling, där jag menar att
ett internordiskt samarbete skulle vara i högsta grad påkallat.

Jag tror att, om också man när det gäller skada för sveda och
värk inte kan tillmäta den preventiva funktionen någon särskild
betydelse — i det avseendet är jag enig med huvudreferenten —
så bör man emellertid när de gäller ersätning för personlighets-
kränkningar opererat med en preventiv hänsyn. Det är hämligen
så att om inte skadeståndsbeloppen sätts tillräckligt högt, så
finns det kanske en sådan veckopress som tar in i sina kommer-
siella kalkyler det skadestånd som de räknar med att de ska be-
tala och sådant har också tydligen i vissa fall skett. Det måste
vara ett så pass hårt skadestånd och med fullt erkännande av
den personliga integriteten i psykiskt hänseende, att det får en
avhållande effekt.

Som korreferent ville jag med hänsyn till vad jag här har sagt
anföra följande teser:

1 :o) Ersättningen för sveda och värk vid åsamkande av kropps-
skada fyller inte någon viktig funktion vid sidan om ersättning av
den lidna materiella skadan och borde därför utgå ur sanktions-
systemet. Det är inte befogat att utsträcka reglerna om sveda och
värk till området för det strikta skadeståndsansvaret.

2:o) Vid kränkning av annans personlighetssfär, där den lidna
ekonomiska skadan är svår att uppskatta, är skadeståndssank-
tionen avseende ersättande av imateriell skada av stor betydelse.
Vid utdömande av skadestånd borde domstolen också beakta den
preventiva funktionen.

Jag vill kanske ännu ytterligare säga om sveda och värk, att
jag utgår från att den medicinska vetenskapen har avancerat så
långt att man där kan ge den lindring som det i tiden var avsett
att man skulle ge genom ersättning för sveda och värk. Vi kan
då inkalkylera de här medicinkostnaderna i den ekonomiska ska-
dan. Ifråga om trafikskadeförsäkringen liknar de normer som
man där opererar med det system man hade i 1734 års lag, där
en tumme var så och så mycket värd, 5 tänder var så och så
mycket värda. Detta menar jag att är tämligen meningslöst.
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Professor, dr. jur. ANDERS VINDING KRUSE, Danmark:

Professor Kristen Andersens instruktive oplæg til forhandlin-
gerne om dagens emne «Erstatning for ideel skade» viser efter
min mening klart, at der må kunne komme en frugtbar diskussion
i gang mellem de nordiske lande.

Jeg er enig med indlederen i, at problemerne bedst kan diskute-
res, når man sondrer mellem a) ikke-økonomisk skade, der er
opstået i forbindelse med skade på legeme eller helbred, og b)
andre tilfælde.

Ligesom i norsk ret antages det i dansk ret, at tilkendelse af
erstatning for ikke-økonomisk skade kræver særlig lovhjemmel.
Hovedbestemmelsen herom findes i ikrafttrædelsesloven til straffe-
loven af 1930 § 15.

Med hensyn til personskader bestemmer § 15, at skadelidte —
foruden erstatning for økonomisk skade — kan blive tilkendt en
godtgørelse for lidelse, ulempe, lyde og vansir samt for forstyr-
relse eller ødelæggelse af stilling og forhold, såfremt skadevol-
deren er ansvarlig for skaden efter dansk rets almindelige erstat-
ningsregler. D.v.s. uden hensyn til erstatningsgrundlaget. Det kan
være ansvar efter culpareglen, DL 3-19-2 (arbejdsgiveransvaret),
det strengere motoransvar (færdselslov § 65), eller helt objektive
erstatningsregler. Det er med tilfredshed, at man nu i Norge vil
indstille sig på et i princippet tilsvarende system.

Med hensyn til «lidelse», eller populært «svie og smerte», har
der i dansk retspraksis udviklet sig et takstsystem: 25 kr. om
dagen, så længe man er sengeliggende, og 10 kr. om dagen, så
længe man er uarbejdsdygtig. Ved meget langvarige sygeperioder
runder man dog nedad, medens man ved særlig smertefulde til-
fælde runder opad.

Med hensyn til godtgørelse for lidelse, ulempe, lyde og vansir
samt for forstyrrelse eller ødelæggelse af stilling og forhold er
retsstillingen derimod noget mere uklar. Dette skyldes en stærk
tilbøjelighed hos domstolene til at slå disse godtgørelsesposter
for ikke-økonomisk skade sammen med selve den økonomiske
erstatning for invaliditet. Dette sker som regel også i de tilfælde,
hvor skadelidte har opgjort de enkelte poster hver for sig. For-
klaringen på dette forhold skyldes utvilvsomt den store usikker-
hed, der er forbundet med beregningen af den økonomiske erstat-
ning for invaliditet. Højesteretsdommer Trolle har også forklaret
forholdet således: «Det er vanskeligt for en rationel over-
vejelse at bedømme i hvilket omfang disse poster kan eller bør
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knyttes sammen, om helheden skal opbygges af de enkelte
bestanddele, eller om omvendt et sådant samlet skønnet beløb
skal fordeles på de forskjellige poster.»

Men til trods for, at man således har slået den økonomiske
invaliditetserstatning sammen med den ikke-økonomiske godt-
gørelse for ulempe etc., må det med megen beklagelse konstateres,
at de erstatninger, som de danske domstole har tilkendt i tilfælde
af svære invaliditetsgrader ligger betydeligt, for ikke at sige
langt, under de rene invaliditetserstatninger, som er blevet til-
kendt i norsk og svensk retspraksis. I dansk retspraksis går man
som regel ikke væsentlig over 100.000 d. kr. ved de højeste inva-
liditetsgrader. Der er almindelig enighed om, at dette erstatnings-
niveau er alt for lavt. Og man vil fra den danske erstatningsets
komités side i forbindelse med de forhandlinger der p.t. foregår
på nordisk plan søge at få dette erstatningsniveau drevet betyde-
ligt i vejret. Her vil det sikkert være formålstjenligt, at følge det
forslag, som indlederen går ind for, at de skadelidte får krav på
en selvstændig beregnet godtgørelse for den ideelle skade. En
opsplitning af den økonomiske og den ikke-økonomiske erstatning
vil formentlig i disse tilfælde få til følge, at det almindelige
erstatningsniveau vil kunne gå i vejret. Fra dommerside har man
også givet udtryk for, at man nu vil indstille sig på et højere
erstatningsniveau.

Hvad derimod angår de lavere invaliditetsgrader fra 20 % og
nedad, forekommer det danske erstatningsniveau nogenlunde
acceptabelt. Som en tommelfingerregel giver man her normalt ca.
1.000 kr. pr. invaliditetsgrad. Når dette erstatningsniveau kan
accepteres, hænger det sammen med, at flere undersøgelser har
vist, at der normalt ikek sker noget særligt indtægtstab for per-
soner, hvis invaliditetsgrad er under ca. 20 %. Forøvrigt er over
80 % af alle invaliditetstilfælde under 20 % — altså langt største-
parten.

Medens § 15 er fakultativ, jfr. udtrykket «kan dømmes», fore-
skriver en række særlige lovbestemmelser om legemsbeskadigelser,
at der skal tilkendes erstatning for lidelse, lyde og vansir, jfr. til
eksempel færdelslov § 65, jernbaneerstatningslov § 2, luftfartslov
§ 127, stærkstrømslov § 7. Denne forskel mellem § 15 og spe-
ciellovene har dog ikke sat sig nævneværdigt spor i retspraksis.
Man havde ellers tænkt sig, at domstolene under hensyn til kra-
venes pønalfarvede karakter i almindelighed ville have brugt den
fakultative regel i § 15 til at graduere godtgørelsen efter skyld-
graden og omstændighederne iøvrigt. Men dette er ikke sket ved
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kravene i anledning af fysisk personkrænkelse, som særlovgivnin-
gen jo alene vedrører. Derimod er det pønale element kommet
tydeligt frem ved de øvrige krænkelser, som er omfattet af § 15,
så som æres- og fredskrænkelser. Denne udvikling i dansk rets-
praksis og dansk særlovgivning må formentlig indicere, at man
ikke har betænkeligheder ved at give de skadelidte et ubetinget
krav på godtgørelse for ikke-økonomisk skade ved legemskadigel-
ser. Tværtimod synes det at tilfredsstille et klart behov blandt
folk. Jeg kan derfor ikke erklære mig enig med indlederen, når
han foreslår, at godtgørelseskravet for ideel skade kun bør være
fakultativ, og iøvrigt forankret i en billighedsvurdering med hen-
syntagen til omstændighederne i det enkelte tilfælde.

Under hensyn til det nævnte lave danske erstatningsniveau for
de højeste invaliditeter er spørgsmålet om i en eller anden form
at søge at sikre sig mod, at erstatningsbeløbenes størrelse antager
for store dimensioner, ikke aktuelt i Danmark, men der er måske
den interesse, at fastlæggelsen af et højt maksimum, vil være
medbestemmende til at drive det danske erstatningsniveau i vejret.

Forøvrigt vil jeg gerne nævne, at dansk ret også hjemler et
godtgørelseskrav for ikke-økonomisk skade i anledning af ulovlige
frihedsberøvelser, når blot dansk rets, erstatningsreglers betin-
gelser herfor er opfyldt, jfr. ikrafttrædelseslovens § 15, stk. 1.
Det drejer sig ikke alene om lidelse og tort i anledning af en uret-
mæssig anholdelse, varetægtsfængsling eller udståelse af straf,
men også forskjellige former for administrativ frihedsberøvelse,
så som indespærring på sindssygehospital og lign. Endelig må det
nævnes, at retsplejelovens § 641 giver en særlig hjemmel for
godtgørelse for tort ved ulovlig arrest i gods for almindelige penge-
fordringer.

Hvor langt man bør udstrække området for godtgørelseskravene
for ikke-økonomisk skade ved andre krænkelser med fysisk person-
skade har længe været genstand for diskussion, og jeg er helt
enig med indlederen i, at afgørelsen bør træffes efter en om-
hyggelig analyse og vurdering af alle relevante omstændigheder.

Indlederen giver også udtryk for, at man bør udvise stor for-
sigtighed. Hertil vil jeg dog sige, at en sådan forsigtighed godt
kan være en dyd, men den bør ikke overdrives. Jeg nærer heller
ingen betænkeligheder ved at lade lovgiveren nøjes med at afstikke
de større rammer, og så overlade det til domstolenes nærmere
skøn, i hvilke tilfældegrupper man bør indrømme et godtgørelses-
krav.

Med sensyn til spørgsmålet om, hvilke rammer lovgiver bør
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trække op for domstolene, er jeg forøvrigt ikke enig med ind-
lederen i, at man bør indskrænke området til de tilfælde, hvor der
også foreligger en skade, som kan gøres op efter en økonomisk
målestok. Dette kriterium finder jeg ikke kan være relevant.
Tværtimod kan det netop tænkes, at det i de tilfælde, hvor der
ikke er sket en økonomisk skade, kan være et stærkt behov for
at give en godtgørelse for den ikke-økonomiske skade.

Indlederen vil da også gøre undtagelse ved strafbare eller uagt-
somme æreskrænkelser eller krænkelse af privatlivets fred i over-
ensstemmelse med den nydannelse, der skete i den norske ikraft-
trædelseslov tiil straffelov § 19 a i 1958. Og her kan der tænkes
mange tilfælde, hvor der ikke er sket nogen økonomisk skade.

Denne nydannelse i norsk ret har i øvrigt også påkaldt megen
interesse i Danmark. Således har straffelovrådet med hensyn til
radio- og TV-ansvaret i sin betænkning nr. 487 (1968) foreslået,
at godtgørelseskrav på tortfremkaldelse m.v. i anlegning af kræn-
kelse af en persons fred eller ære bør kunne gøres gældende
overfor Danmarks Radio, selv om den direkte handlende alene har
handlet uagtsomt, og kravet derfor ikke på det bestående rets-
grundlag vil kunne rettes mod ham, fordi den nugældende ikraft-
trædelseslov til straffelov § 15 ved freds- og æreskrenkelser kræ-
ver, at krænkelsen har været strafbar. En nylig afsagt dom
(U.f.R.1969. 233) giver en god illustration af behovet for den fore-
slåede ændring. I denne sag havde man med skjult filmsapparat
optaget en prostituertes færden i en københavnsk gade og senere
udsendt optagelsen i Danmarks fjernsyn. Hendes familie i Jylland,
som ikke var vidende om hendes prostitution, så filmen og gen-
kendte hende. Ved dommen blev det antaget, at udsendelsen havde
været en retsstridig krænkelse af hendes privatliv, men da kræn-
kelsen ikke kunne anses for strafbar (forsætlig fredskrænkelse),
kunne der ikke pålægges Danmarks Radio nogen erstatningspligt
i henhold til § 15. Ændrer man imidlertid § 15 som foreslået, vil
der kunne pålægges erstatningspligt, blot den retsstridige kræn-
kelse må anses for uagtsomt forvoldt, hvilket antagelig ville være
blevet statueret i den pågældende sag. Et andet tilfælde, som vil
kunne illustrere dette, forelå for nogle år siden, hvor en bog-
trykker uretmæssig havde anvendt nogle nøgenfotografier af en
kvinde, men hvor der ikke kunne idømmes nogen godtgørelseis-
pligt, da § 15 særlige betingelser omstrafbarhed ikke ansås for
opfyldt.

Som det vil forstås, ligger det nævnte lovforslag helt på linie
med den norske lovændring i 1958. Det samme kan også siges
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om det arbejde, som for tiden pågår i det danske straffelovråd
med hensyn til en udvidet beskyttelse af privatlivets fred og et
udvidet retsværn for personligheden. Men kan altså her konstatere
det glædelige, at medens 'norsk ret, forsåvidt angår skade på
legeme og helbred nu vil tilnærme sig den danske retstilstand, vil
vi antagelig samtidig tilnærme os den norske retstilstand med
hensyn til freds- og æreskrænkelser.

Hvad angår spørsmålet om indførelsen af godtgørelseskrav,
eller et bodsinstitut, ved tarifbrud eller ulovlige arbejdsstands-
ninger, deler jeg ikke den ængstelse, som det norske arbejdsråd
har haft i denne forbindelse. Lige siden 1910 har vi i dansk ret
haft et bodsinstitut ved brud på kollektive overenskomster, hvor-
efter de skyldige enkeltpersoner og organisationer kan idømmes
en bod for overtrædelse af overenskomster. Det er ingen forudsæt-
ning for boden, at der er lidt økonomisk skade, men har overens-
komstbruddet medført skade tilkendes boden den eller de skade-
lidte medlemmer af den pågældende organisation. Boden kan for-
øvrigt godt sættes til et betydeligt mindre beløp end det lidte tab,
og skadelidte er iøvrigt afskåret fra at indtale resten ved de
ordinære domstole. Reglerne findes nu i lov nr. 124 af 1964 om
Arbejdsretten. I de sædvanlige tilfælde af ulovlige arbejdsstands-
ninger har der iøvrigt udviklet sig et vist takstsystem, idet den
enkelte arbejder normalt bliver idømt fra 45—60 kr. i bod for
hver dag, den ulovlige arbejdsstandsning har varet.

Professor     þOR VILHJÁLMSSON , Island:

Hovedbestemmelsen i islandsk ret om ikke-økonomisk skade
findes i § 264 i Den almindelige Straffelov fra 1940, hvor det i
stykke 1 siges: «Hvis nogen ifølge loven skal betale erstatning
for krænkelse af en andens legeme eller frihed, eller hvis nogen
findes skyldig i strafbar krænkelse af en andens person, fred
eller ære, eller i en anden krænkelse som må antages at være
begået i skadehensigt, kan han dømmes til, i tillæg til erstatning
for økonomisk skade, hvis sådan har fundet sted, at betale til den
forurettede et pengebeløb for lidelse, tort, ulempe, lyde eller van-
sir, og desuden for forstyrrelse af stilling og forhold.»

Denne bestemmelse lyder næsten helt som § 15, stykke 1, i
Borgerlig straffelov i Danmark, med den undtagelse at man i
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Island har et videre ansvarsgrundlag. Det ses af ordene «en anden
krænkelse, som må antages at være begået i skadehensigt.» Men
disse ord synes dog ikke at have haft betydning i praksis.

De islandske domstole giver i vid udstrækning erstatning for
ikke-økonomisk skade. Det typiske tilfælde har man naturligvis
i forbindelse med personskade og æreskrænkelser. Bilejernes
erstatningsansvar er objektivt i Island, og både i forbindelse med
det og i andre tilfælde af skærpet erstatningsansvar må de an-
svarlige betale erstatning for ikke-økonomisk skade efter samme
regler som for økonomisk skade, ifølge den citerede lovregel.

Erstatningen for ikke-økonomisk skade gives særskildt, d.v.s.
den er ikke iberegnet erstatningssummen, som gives for anden
skade. Derimod gives erstatning for al ikke-økonomisk skade
under et, men man kan ofte af præmisserne se, hvilke typer av
skade det er, dommeren giver erstatning for. I en særstilling her
står erstatning for forstyrrelse af stilling og forhold, som angives
særskildt. Men i hvilken grad det her drejer sig om ikke-økono-
misk skade, skal jeg ikke komme ind på.

De beløb, som tilkendes de skadelidende, bestemmes efter et
samlet skøn, som har ret stærk vejledning i præjudikater. Man
har dog ikke i Island opbygget et takstsystem, som f.eks. så og
så mange kroner pr. sygedag, som man har i Danmark. For legems-
skade kan man sige, at erstatningen for ikke-økonomisk skade
andrager beløb, som ville svare til 1—8.000 norske eller danske
kroner. Vi har nogle højesteretsdomme, som blev afsagt nylig,
hvor det blev tilkendt betydeligt højere beløb. Den største erstat-
ning, som den islandske Højesteret har givet for ikke-økonomisk
skade, er 250.000 islandske kroner, d.v.s. omtrent 22.000 norske
eller danske kroner efter nugældende kurs. Det var et tilfælde,
hvor en dreng på 16 år blev helt lammet fra brystet og nedefter.

For æreskrænkelse derimod går beløbene ikke højt op. Hvis
man skulle nævne et punkt, hvor de islandske lovregler om ikke-
økonomisk skade ikke havde betydning, men man antager, at de
skulle have, så er det netop det, at de næppe har nævneværdig
forebyggende eller genoprettende virkning på æreskrænkelsernes
område. Domstolene står frit her, og kan forhøje erstatningen.
Gjorde de det, er det muligt, at den ændrede praksis ville få en
vis præventiv virkning. Personlig tror jeg dog ikke, at virkningen
ville være tilfredsstillende, og at man i tilfælde af æreskrænkelser
står overfor et problem, som erstatningsretten ikke magter at
løse, og hvor man må prøve andre midler.

Foruden bestemmelsen i § 264 i den almindelige islandske straf-
felov har man adskillige andre bestemmelser i lovgivningen om



Erstatning for ideell skade 367

erstatning for ikke-økonomisk skade. Jeg kan ikke her gå ind på
enkeltheder i disse bestemmelser, men vil indskrænke mig til at
nævne § 133, stykke 3, i Luftfartsloven, fra 1964, kapitel 18 i
Straffeprocesloven af 1961, § 3 i Ægteskabsloven af 1921, og
§§24 og 28 i Lov om arrest og forbud af 1949.

Der findes vistnok nogle ikke helt nye islandske højesterets-
domme, hvor man muligvis kan spore en tendens til at give
erstatning for ikke-økonomisk skade uden lovhjemmel, men jeg
tror ikke, at de længere er af større betydning.

Professor ANDERS AGELL, Sverige:

Också jag vill börja med några synpunkter på läget vid kropps-
skada för att därefter övergå till den mera allmänna frågan om
ersättning för icke-ekonomisk skada i andra fall.

Vad först angår kroppsskada har vi i Sverige ett stadgande i
det ännu gällande 6 kapitlet av 1864 års strafflag, nämligen att
vid kroppsskada skall ersättning utgå inte bara för den ekono-
miska förlusten utan också för sveda och värk så ock för lyte
eller annat stadigvarande men. Enligt stadgad praxis tillämpas
dessa regler så, att ersättning för ideellt lidande alltid utgår vid
kroppsskada oavsett om ansvarsgrunden är culpa, principalansvar
eller s.k. rent strikt ansvar. Det finns dock en tveksam punkt,
när det gäller ansvarsgrundens betydelse, som kan vara värd att
nämna, nämligen att vissa nu något ålderstigna rättsfall antyder,
att om ansvar för kroppsskada grundas på rent kontraktuell
grund, t. ex. på garantiåtagande när försålda varor visat sig
skadebringande, så skall ersättning för sveda och värk inte utgå.
(Jfr. särskilt NJA 19If5 s. 676.) Jag skall återkomma något till
denna specialfråga.

I fråga om ersättningsbeloppens storlek har det i praktiken
skett en långtgående standardisering med en viss ledning av dom-
stolarnas praxis. Den s.k. trafikkförsäkringsanstalternas nämnd,
som reglerar ett mycket stort antal skador varje år, har gjort upp
tabeller över utgående belopp, dels för sveda värk, dels för lyte
och framtida men, med hänsyn till den skadades ålder, kön och
skadans grovlek. Jag kan som exempel på beloppen nämna att vid
en grov kroppsskada som medför sjukhusvistelse kan det för när-
varande utgå upp till 600 svenska kronor per månad för sveda och
värk under de första 3 månader på sjukhuset, därefter upp till
450 kronor under 3 månader o.s.v. Beträffande lyte och framtida
men kan som exempel nämnas att man enligt dessa tabeller vid



368 Anders Agell

förlust av en överarm, vilket anses medföra 65 %-ig medicinsk
invaliditet, ger 20.000 svenska kronor för lyte och framtida men,
om den skadade är i 20-årsåldern. Är han i 70-årsåldern sjunker
beloppet till ca. 10.000 kronor. Totalt torde för närvarande maxi-
mibeloppet för lyte och framtida men vid mycket svårartad in-
validitet ligga mellan 60 och 70.000 kronor. Av var jag sagt fram-
går, att man alltså inriktar sig på skadan och försöker att stan-
dardisera beloppet med hänsyn till dess svårighetsgrad. Så långt
spelar ansvarsgrunden inte någon roll alls, men det har sitt prin-
cipiella intresse att notera att högsta domstolen i et rättsfall från
1962 (NJA 1962 s. 458) tagit hänsyn till att en skada vållats
genom brottslighet av synnerligen grov beskaffenhet, vilken en-
ligt domstolens åsikt borde verka höjande på beloppet för sveda
och värk. I det målet tilldömes en 5-årig flicka, som varit utsatt
för ett grovt sexualövergrepp med dråpförsök, 10.000 kronor för
sveda och värk och 3.000 kronor för framtida men.

Om jag mot bakgrunden av detta anlägger några inledande
synpunkter de lege ferenda, så har ju meningarna brutit sig i den
hittillsvarande debatten genom att professor Godenhielm är skep-
tisk mot ersättning för sveda och värk. Själv vill jag börja med
att säga något om vilken funktion reglerna om ersättning för
ideell skada kan fylla särskilt vid lyte och framtida men, därför
att frågan om reglernas funktion rimligen bör ha en grundläg-
gande betydelse för vilka konsekvenser man vill draga beträffande
olika delproblem. En synpunkt, som professor Godenhielm själv
har antytt, är att gränsen till ekonomisk förlust är ganska oskarp,
när det gäller t. ex. behovet av redskap eller hjälpmedel för en
person, som har blivit invalidiserad. Den skadade kanske inte
heller i framtiden kan utföra samma arbete för egen räkning,
som han har kunnat tidigare, och som kan ha haft ett visst
ekonomiskt värde, o.s.v. Redan detta att gränsen till den ekono-
miska skadan är flytande är ett starkt skäl för att man generellt,
oberoende av ansvarsgrund, bör av skälighet utdöma ersättning
för lyte och framtida men. När det gäller sveda och värk är
kanske de rättspolitiska argumenten inte lika starka, men jag
tror att i varje fall i Sverige och efter vad jag tycker mig ha
kunnat konstatera i de flesta västeuropeiska länder, är ersätt-
ning för sveda och värk så pass hävdvunnen, att det är svårt att
göra en reform där man helt tar bort den ersättningen. Jag läg-
ger alltså tonvikten på den reparativa funktionen hos den icke-
ekonomiska ersättningen vid personskada. Då blir en konsekvens,
att som för närvarande ersättning bör betalas även vid strikt
ansvar. Enligt mitt förmenande borde ersättning för icke ekono-
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misk skada utgå även när ansvarsgrunden vid kroppsskada är
en garanti i ett kontraktsförhållande.

Om tonvikten lägges på ersättningens reparativa funktion, kan
det i framtiden bli en rättspolitiskt betydelsefull fråga om man
kan utsträcka ersättningen för ideell skada till att utgå även från
socialförsäkringen. En reform i den riktningen har faktisk i Sve-
rige för några år sedan föreslagits på en punkt, nämligen vid
yrkesskada. Förslaget att det då borde utgå en s.k. lytespenning,
som delvis innefattade en ideell ersättning, föll med huvudsaklig
motivering att en sådan ersättning var svår att passa in i den
allmänna socialförsäkringen. Om vi i framtiden kommer i ett läge,
där personskadeersättningarna allt mera regleras genom social-
försäkringen och allt mindre genom skadeståndsrätten, kan emel-
lertid den frågan uppstå om man inte i många normalfall över
huvudtaget vill flytta över regleringen enbart till socialförsäk-
ringen. Då låter sig den fråga i varje fall resas, om ersättning
av detta slag kan betalas från socialförsäkringen. Detta är den
ena fråga, som jag menar är rättspolitiskt mest praktisk för
framtiden. Den andra frågan gäller vilka normer man skal ha
för ersättningens bestämmande. Det låter sig naturligtvis disku-
teras vilka faktorer som skall få spela in. På denna punkt menar
jag, att det är en rimlig lösning, som f.n. tillämpas i Sverige, dvs.
att man första hand har standardiserade taxor för normalfallen,
där man inte tar hänsyn till ansvarsgrunden, men att man i andra
hand i vissa speciella fall, som antagligen inte har så stor prak-
tisk betydelse, av billighetsskäl kan låta särskilt grov skade-
görelse verka i höjande riktning. Jag skulle också vilja säga, att
när man förbereder lagstiftning om ekonomisk förlust vid person-
skada, vilket ju för närvarande sker i de nordiska länderna, så
är det önskvärt att man i ett sammanhang tar upp även frågan
om icke-ekonomisk skada, eftersom gränsen mellan ekonomisk
ocr icke-ekonomisk skada är flytande, och eftersom den totala
ersättningen bör bedömas i ett sammanhang.

När det gäller rätten till ersättning i andra fall än vid kropps-
skada har vi i gällande svensk rått ocks en lagbestämmelse i 1864
års strafflag (6 kap. 3 §). Där sägs det, att det skall utgå ersätt-
ning för lidande genom brott mot personliga friheten eller genom
ärekränkande gärning. Brott mot personliga friheten anses enligt
rättspraxis föreligga även vid sexuella övergrepp, däremot inte
vid t. ex. ofredande eller hemfridsbrott (jfr. NJA 1968 s. 211).

De lege ferenda så låter det sig diskuteras, om inte den svenska
lagstiftningen om rätten till ersättning för icke-ekonomisk skada
i andra fall än vid kroppsskada bör utvidgas väsentligt. Det tycks
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dock råda enighet om att någon generalklausul inte är önskvärd
utan att man får försöka att i lagtext någonlunda klart ange vilka
fall, som bör föranleda ersättning. En huvudfråga att diskutera
är då, vilket professor Vinding Kruse har berört, om man skall
anknyta till straffbarheten, när man bestämmer rätten till ersätt-
ning. Med den tradition vi har i Sverige, så tror jag att anknyt-
ning till handlingens straffbarhet är naturlig, och att den må-
hända kommer att följas, när det gäller angrepp på personlig-
heten, en fråga som för närvarande utreds av en särskild kom-
mitté. I övrigt tror jag, att man borde gå igenom enskilda brott i
strafflagstiftningen för att undersöka i vilka särskilda fall det
kan vara motiverat att införa ersättning för ideell skada.

Slutligen menar jag att man därutöver kan överväga ett mera
allmänt hållet stadgande som sista reserv, ehuru den möjligheten
torde få ringa praktisk betydelse. Det skulle vara, att man kunde
utdöma ersättning för icke-ekonomisk skada även i icke särskilt
angivna fall, när personligt lidande vållats genom brottslig hand-
ling av hänsynslös art. En bestämmelse av det innehållet finns
f .ö. redan i isländsk —och jag tror även i österrikisk —rätt.

Direktøren KNUT NORSTRØM, Sverige:

Herr ordförande.

Jag vill begränsa mig till att tala om personskadorna. Det är
en mycket hård verklighet som bildar bakgrund till debatten i
detta ämne. Om vi tänker oss att vi samlade de personer, som
har blivit invalidiserade, mer eller mindre, under de senaste fem
åren i Norden så skulle jag tro, att när de alla hade kommit
skulle det vara svårt att rymma dem i Ullevål Stadion. Det skulle
i varje fall bli fullpackat. Detta sagt bara för att man skall förstå
problemets karaktär och dess omfattning. För min del skulle jag
vilja grunda rätten till skadestånd för ideell skada på den
enskilde medborgarens rätt till personlig integritet. M.a.o. att
en enskild medborgare skall ha rätt till att hans fysiska status
inte blir skadad genom annans ovarsamhet eller genom en farlig
men av samhället tillåten verksamhet. Jag tror att man med den
utgångpunkten kommer till något andra slutsatser än de som
framförts tidigare ifrån panelens sida. Ett fysiskt eller psykiskt
handicap betyder icke bara en nedsättning i min förvärvsförmåga
eller min arbetsförmåga. Det betyder någonting mycket mer. Först
och främst hindrar handicapet mig från att utnyttja min fritid
på det sätt jag har kunnat innan jag blev invalid. Tag som
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exempel att en person får sitt knä förstört. Det utgör ett klart
hinder för det sportsliv som vederbörande tidigare har ägnat sig
åt. Invaliditeten blir mycket ofta ett allvarligt hinder för mig
att arbeta på fritid för min egen räkning t.ex. i min tärdgård,
på den egna villan eller ute på mitt sommarställe. Någonting som
för den enskilde är ett hårt avbräck i hans livsföring. Slutligen
begränsar invaliditeten ofta mina möjligheter till samvaro med
kamrater eller med min familjs umgänge. Drabbas en person av
invaliditet redan som barn eller i ungdomsåren, medför invaliditet
en svår störning i barnets utveckling. Det är en ofta omvittnad
psykologisk erfarenhet, att ett handicap hos ett barn eller en ung
människa har en oerhörd betydelse för hela hennes liv. Låt mig
ifrån min egen praktiska erfarenhet ge en liten provkarta på
handicap, som enligt rättspraxis icke gottgöres på annat sätt än
genom ersättningen för ideell skada: ett ansikte, vannställt genom
ärr som inte kan förbättras genom plastisk operation — ett före
skadan regelbundet ansikte får genom skadan en helt osymme-
trisk form, — de egna tänderna förloras i samband med svåra
käkskador — brännskador över hela kroppen till följd av elektrisk
ström eller genom utströmmande ånga eller gaser. Tänk också
på de fall då svåra skador medför intellektuell nivåsänkning av
olika svårighetsgrad som tillstånd efter en blodpropp i hjärnan
eller efter en veckolång medvetslöshet eller som följd av en skall-
fraktur. Särskild den sistnämnda gruppen av skador måste be-
rättiga till en betydande summa i ideellt skadestånd. Att bli
begränsad i sina möjligheter att läsa böcker eller ägna sig åt
andra intellektuella ting till följd av den intellektuella nivåsänk-
ningen innebär en katastrofal beskärning av de tilvarons rika till-
gångar, vilka stod vederbörande till buds före skadan. Nuvarande
praxis ifråga om ideellt skadestånd företer enligt min erfarenhet
brister främst i följande två avseende. För det första är ersätt-
ningen alldeles för låg vid de svåra invaliditeterna, om man be-
aktar vilket ingrepp handicapet medför i en persons livsföring och
hans kontakt med andra människor. För det andra år ersättnin-
garna idag alltför schablonmässigt uträknade. Man tar alldeles för
litet hänsyn till de individuella förhållandena, i synnerhet för-
biser mån de unga invalidernas stora svårigheter. Just det exem-
pel som professor Agell nämnde visar hur schablonen verkar väl-
digt egendomligt. Att förlora en arm under tiden mellan 1—20
år skulle värderas till ett ideellt skadestånd av 20.000, samma
skada i 50-års åldern skulle värderas till 14.000 och i 70-års
åldern till 10.000. Relationen borde vara ungefär så, att den som
drabbas av skadan före 20 år borde ha minst 3 gånger så mycket
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som den som drabbas av samma skada vid fyllda 50 år. Till sist
skulle jag vilja framföra det förslaget, att olika handicaps bety-
delse för personer i skilda åldrar och olika yrken skulle bli före-
mål för en medicinsk och psykologisk analys, att bilda underlag
för en juridisk nyorientering inom detta viktiga område av skade-
tåndsrätten. Det är min övertygelse att en sådan analys skulle
präglas av större förstående för de handicapades svårigheter än
vad som kommer till uttryck i nuvarande praxis. Ur den syn-
punkten skulle en nyorientering på detta viktiga område inom
skadeståndsrätten beteckna ett humanitärt framsteg.

Även vid skador med dödlig utgång bör man hålla vägen öppen
för ett ideellt skadestånd till de nära anhöriga, t.ex. till föräldrar
som förlorat en son eller dotter eller när den ena av två äldre
makar plötsligt står ensam vid den andres död vid en olycks-
händelse. För den som lever efter är det en katastrof att mista det
stöd som båda tänkt sig att man skulle kunna vara för varandra
åtminstone upp i åren. Låt vara att det här inte är fråga om ett
klart ekonomiskt behov av underhåll som skall ersättas, men det
ligger väl ändå något av kultur i att i den beskrivna situationen
tillerkänna vederbörande ett visst ideellt skadestånd, alldeles
som det redan tillämpas i några av de stora kulturländerna bl.a.
Frankrike, Schweiz, USA och England. Det kan ha sin betydelse
att vi försöker att göra skadeståndsrätten enhetlig i Norden, men
vi får likväl icke förbis att det är idag ännu viktigare att vi
försöker närma oss den kontinentala rätten, som ifråga om skade-
ståndsreglerna vid personskada vilar på en utomordentligt stor
erfarenhet och enligt min mening i hög grad präglas av humanitet
och kultur.

Ekspedisjonssjef STEIN ROGNLIEN, Norge:

Også jeg skal holde meg utelukkende til personskader. Vi er klar
over at norsk rett på dette området er temmelig rudimentær, og vi
har vært innstilt på at vi før eller senere måtte utvide erstatnings-
vernet for skade av ikke-økonomisk art, og da i retning av de regler
som gjelder i andre nordiske land. Men grunnen til at jeg nå tok
ordet, var for å reise det spørsmål, om man ikke kunne være enig
i her i Norden om å begrense en ordinær erstatning for skade av
ikke-økonomisk art til visse slags skader, og utelukke andre slags
skader fra det alminnelige erstatningsvern basert på vanlige erstat-
ningsvilkår. Saken er jo at det som vi kailer skader av ikke-økonomisk
art, det dekker mange forskjeilig slags kategorier.

For det første har vi skader som voldes den som er fysisk skadd, i
motsetning til skade som rammer en som ikke er fysisk skadd, men
som har sorg eller annen skade på grunn av at en nærstående går bort.
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Når det gjelder skade som rammer den fysisk skadde, den som er
direkte fysisk skadd, har vi først og fremst lidelse og smerte, tort
og svie, kaller vi det på norsk og dansk, sveda och värk på svensk
og Schmerzengeld på tysk. Så har vi videre lyte, altså estetiske ska-
der, og enn videre har vi tap eller hemning i den alminnelige livsut-
foldelse, altså tap av den formodete lykke som det er å leve et normalt
liv i samkvem med andre mennesker. Dette er alt noe som rammer den
som er direkte fysisk skadd. Og jeg mener at dersom man skulle utvide
erstatningsvernet slik at skade av ikke-økonomisk art skulle dekkes
på samme mate og etter samme vilkår som skade av økonomisk art,
så skulle man begrense seg til den slags skader.

Den foregående taler var inne på andre tankebaner, og han nevnte
erfaringen fra utländsk rett. Det er altså da tale om den skade som
et familiemedlem eller nærstående av avdøde lider ved at den drepte
går bort. Det er sorg og forskjellige andre lidelser i den forbindelse.
Jeg har i inter nas jonale konferanser som jeg har deltatt i, fått den
forståelsen at slike skader er meget omstridt i alle land, og særlig
i Frankrike som foregående taler nevnte. Man har der opplevd at
nevøer som mister en eldre tante, eller svigersønn som taper sin
svigermor, som jo er meget kjær etter at hun er død, særlig etter en
tragisk ulykke, kan få erstatning. Og ofte, eller som oftest hadde jeg
forståelsen av, har ikke vedkommende som har lidt dette store tap,
selv den idé at de vil kreve erstatning for dette. Men det er advokater
som lever av å føre prosesser, som leser listene over omkomne i dags-
pressen og så ettersporer de etterlevende og sier: Dere har jo her
et krav dere kan gjøre gjeldende, jeg skal ta saken og bare ta min
betaling av utbyttet.

Så reises det da en del kunstige prosesser på dette grunnlag, og det
har vakt sterk kritikk i vide kretser i Frankrike. Det er nevnt som
eksempel at en nyfødt baby mistet sin eldre bror i en trafikkulykke
og ble tilkjent erstatning for den sorg han hadde over å tape sin
eldre bror. Uansett om man kunne vente at en ukegammel baby hadde
noen bevissthetsforestilling om en eldre bror.

Jeg hadde håpet at dersom vi i Norden skulle gå over til å gi erstat-
ning på dette grunnlag, at man kunne holde utenfor det tap som noen
lider, eller den sorg noen har ved at en nærstående går bort. Og jeg
ville gjøre dette selv i forholdet mellom ektefeller, og også i forholdet
mellom foreldre og barn. Det er en sorg som er vanskelig å måle i
penger, og det kan til og med være usmakelig å utmåle den. Og jeg
vet ikke om det økonomiske behov er så stort.

En tredje kategori som jeg av tidshensyn ikke skal gå inn på nå,
er de rene sjokklidelser som en mor eller far eller ektefelle blir påført
når de hører at en annen er rammet av en ulykke. Det er en kategori
for seg.

Jeg ville sette pris på å høre reaksjoner på den tanke at man
begrenser en nordisk regel etter disse retningslinjer. Forutsetningen
er at skaden ikke er voldt forsettlig eller grovt aktløst slik at opp-
reising kan tilkjennes etter våre gjeldende regler i straffelovens ikraft-
tredelseslov.
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Amanuensis PREBEN LYNGSØ, Danmark:

Professor Kristen Andersen har allerede tidligere, nemlig i sin Erstat-
ningsrett fra 1954, foretaget en kritisk undersøgelse af hvilke interes-
ser erstatningsreglerne bør beskytte. Og i sin Erstatningsrett kom-
mer han, ligesom i sine indlæg her på mødet, til det resultat at der
i tilfælde af legemskrænkelse og i tilfælde af frihedsberøvelse, kræn-
kelse af privatlivets fred og krænkelse af andre menneskers ære er
lige så stor grund til at indrømme erstatning for ikke-økonomisk
skade som der er til at indrømme erstatning for økonomisk skade.
Professor Kristen Andersen foreslår derfor, som vi har hørt, at man
forsåvidt angår norsk ret, bør have en regel der giver erstatning for
hvad vi kalder ikke-økonomisk skade; i de tilfælde, hvor der fore-
ligger freds- og æreskrenkelser eller legems- og frihedsberøvelse, bør
man kunne kræve erstatning for ikke-økonomisk skade, uden at det
er nogen betingelse, at handlingen er forsætlig eller groft uagtsomt,
og uden at det er nogen betingelse, at handlingen er strafbar.

På dette punkt er jeg fuldt ud enig med professor Kristen Andersen.
Efter dansk ret er det ganske vist sådan, at man i tilfælde af legems-
angreb og i tilfælde af frihedsberøvelse kan kræve erstatning for
ikke-økonomisk skade under de samme betingelser som dem hvorunder
man kan kræve erstatning for økonomisk skade. Men forsåvidt angår
freds- og æreskrænkelser, er det en betingelse at retsbruddet er straf-
bart. Og jeg mener ligesom professor Kristen Andersen og professor
Vinding Kruse, at der kan være grund til at opgive kravet om straf-
barhed.

Ved Ikrafttrædelseslovens udarbejdelse var der ikke noget stort be-
hov for at indrømme erstatning for ikke-økonomisk skade udenfor de
tilfælde, hvor der forelå legemsangreb eller frihedsberøvelse. Det var
et fornuftigt standpunkt i 1930, men det er ikke noget fornuftigt
standpunkt idag, hvor mennesker lever væsentlig tættere på hinanden
end tidligere, og hvor den tekniske udvikling i meget høj grad har
gjort det muligt at trænge ind på andre menneskers enemerker.

Jeg kan derfor for dansk rets vedkommende tiltræde at man ud-
vider det område, hvor man kan kræve erstatning for ikke-økonomisk
skade, således at man ikke blot i tilfælde af legemsangreb og i tilfælde
af frihedsberøvelse, men også i tilfælde af freds- og æreskrænkelser
ikke stiller særlige betingelser, og navnelig ikke stiller betingelser om
at de foreligger noget strafbart forhold.

Professor Vinding Kruse var i sit indlæg inde på, at man ved ud-
måling af den erstatning der kan kræves for ikke-økonomisk skade
skal tage hensyn til skadevolderen, således forstået at hvis skade-
vilderen har handlet forsætlig eller groft uagtsomt, eller hvis skade-
volderen har gjort sig skyldig i et strafbart forhold, skal der ind-
rømmes større erstatning, end hvis der blot foreligger almindelig
uagtsomhed, simpel uagtsomhed. På det punkt er jeg ikke enig med
professor Vinding Kruse. Det er utvivlsomt, at en regel der pålægger
skadevolderen at betale større erstatning, hvis han har handlet for-
sætligt end hvis han har handlet simpelt uagtsomt, har en meget
betydelig præventiv funktion. Det er også utvivlsomt, at der er et
særligt behov for at reagere overfor mennesker, der handler forsætligt
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eller begår strafbare handlinger. Men det er min opfattelse, at man
på dette område har tilstrækkelig sikkerhed i strafferettens regler, og
jeg har vanskelig ved at acceptere, at den omstændighed at skade-
volderen har handlet forsætlig eller strafbart, skal give skadelidte
et større krav.

Hvis man følger Kristen Andersens opfattelse kan man, forsåvidt
angår personskade og forsåvidt angår frihedsberøvelse og forsåvidt
angår freds- og æreskrænkelser, ikke længere sondre mellem økonomisk
skade og ikke-økonomisk skade, fordi betingelserne for at kræve disse
erstatninger er de samme.

Også udenfor tilfælde af personskade og frihedsberøvelse, og udenfor
tilfælde af freds- og æres krænkelser, mener jeg der kan være grund
til at opgive den traditionelle sondring mellem økonomisk skade og
ikke-økonomisk skade.

Som tidligere påvist af andre, jeg tænker i denne forbindelse navnlig
på Ulf Persson i hans bog «Skada och värde» og på Stig Jørgensen i
hans disputas om personskade, kommer det i realiteten an på en
rimelighedsvurdering, om en bestemt post i skadesopgørelsen kan
kræves erstattet. Skaden er nu engang sket, den kan ikke genoprettes.
Det der kan blive tale om, er alene at der kan pålægges en skadevolder
at udrede et surrogat.

Fordi man også med hensyn til tingskade opgiver den traditionelle
sondering mellem økonomisk og ikke-økonomisk skade, er der ikke
sagt noget om at man også kan kræve erstatning for den såkaldte
affektionsinteresse. Om man kan kræve erstatning for affektions-
interessen eller ikke kan gøre det, afhænger af en rimelighedsvurdering
på samme måde som man i andre tilfælde må følge en rimelighedsvur-
dering, når man skal afgøre om en bestemt post kan kræves erstattet
eller ikke kan kræves erstattet.

Høyesterettsadvokat TRYGVE LANGE-NIELSEN, Norge:
Jeg hadde ikke tenkt å snakke om personskade, men jeg vil allike vel

si et par ord om erstatning for psykisk skade ved at en kjær slekt-
ning er død. Det er tradisjon i Norge å avvise dette med henvisning
til nevøers og svigersønners erstatningskrav, altså utvekster i fransk
rettspraksis, men det er ikke det som betyr noe i Frankrike.

Skal man ta opp dette problemet, må det bli i forhold til mer
aktuelle situasjoner, for eksempel at avdøde var eneste sønn til en
strevsom enke, eller en ektefelle, en far eller en mor. Det er for lettvint
å avfeie erstatningskrav i slike situasjoner med at man er mer penge-
grisk i Frankrike. Det er ofte pietet som ligger bak slike søksmål,
en følelse av å gi avdøde oppreisning. De franske 1-franc-søkmål i
straffesaker er nettopp uttrykk for en slik pietet. Oppreisningskravet
gir en rettslig interesse slik at en advokat på vegne av de etterlatte
kan legge inn et godt ord for avdøde (fornærmede) i straffesaken.

Jeg vil ikke gå inn for å innføre den franske regel i Norge, men
vi skal holde opp med bare å smile av den. Jeg kunne godt tenke
meg en bestemmelse som i særlige tilfelle åpnet en viss adgang til
erstatning for den eller de etterlatte.

Det jeg ville snakke om, var krenkelse av personligheten i videste
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forstand. Jeg er enig med professor Andersen i at mannen som ikke
kommer til juristmøtet fordi han blir påkjørt av en bil, han skal ikke
ha noen erstatning for ideell skade. Men hvis han har en uvenn som
har ordnet det slik at han får et usant telegram om at hans far er
dødssyk og han anmodes om å returnere til Stockholm, så anser jeg
det som en klart rettsstridig handling. Uvennen må betale for tapte
økonomiske utlegg, som mannen ikke har hatt giede av. Men jeg
synes også at han bør få seg en passelig smekk for sin sjofle spøk,
når det er en forsettlig krenkelse, et ønske om å tilføye en annen et
psykisk onde. En personalbot vil her være på sin plass.

Så har man forfølgelse av forskjellig art, personforfølgelse kan
drives nokså vidt. Før vi i 1958 fikk lovforandring i Norge, hvorved
vi fikk adgang til å gi oppreisning for ærekrenkelser og krenkelse av
privatlivets fred, var rettstilstanden lite tilfredsstillende. Men vi fikk
da heldigvis et middel blant annet til å møte spionkameraer, avlyt-
tingsapparater m.v. Noen år før avsa Høyesterett frifinnende dom i
en straffesak i et tilfelle av ondartet telefonsjikane. Man sto den gang
helt uten sanksjon i et slikt tilfelle.

Som en sikkerhet mot slike huller i rettssystemet ville det være
utmerket om man hadde en helt generell regel om adgang til opp-
reisning for grove forsettlige krenkelser av personer. Man kunne
også revidere våre oppreisningsregler gjennom revisjon av straffe-
lovens forskjellige kapitler og gi oppreisningsadgang når det blir for
ille, når viljen til å skade er til stede. Det er nevnt trusler, man kunne
tenke seg pengeutpresning og mange andre situasjoner. Det er neppe
grunn til å stoppe ved straff i de karakteristiske situasjoner det her
kan være tale om.

Kort sagt, man trenger en sanksjon overfor den menneskelige sjo-
felhet og forfølgelse hvor den dukker opp. Straffeloven rekker langt,
men ikke alltid langt nok.

Man kunne tenke seg to innvendinger mot en utvidet oppreisnings-
adgang som foran antydet. Det ene er at den ville føre til søksmål
i utide, og den andre er at den er unødvendig. Dise to innvendinger
slår hverandre tilsynelatende ihjel.

Etter mitt skjønn er den siste innvending mest tungtveiende. En ut-
videt oppreisningsadgang vil det relativt sjelden bli bruk for og den
vil vel enda sjeldnere bli brukt. Selv om man fikk en generell opp-
reisningsadgang for psykisk skade voldt ved grov krenkelse av per-
sonligheten ville den sikkert bli brukt med stor försiktighet i Norge.
Domstolene er meget tilbakeholdende når det gjelder oppreisning i de
tilfelle hvor vi i dag har hjemmel. Medmindre synet på oppreisning
skulle forandre seg — bli litt mindre blodfattig — skulle det meget
til før en advokat ville ha noen særlig lyst på å gå til retten med
et oppreisningskrav etter en eventuell ny regel.

Hvis man skal ta sikte på den best mulige rettstilstand blir min
konklus jon at jeg slutter meg til dem som under diskus jonen har hev-
det at man bør ha en videre adgang helt generelt til å ramme person-
lighetskrenkeren.

Et innlegg fra høyesterettsadvokat ROAR FJELD, Norge må
dessverre utelates i dette referat på grunn av feil ved lydbåndopptaket.
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Jur. dr. HANS ARNE SAXEN, Finland:

Herr Ordförande.

I anslutning till professor Godenhielm vill jag anföra något om för-
hållandena i Finland. Vad beträffar ersättning för sveda och värk
vid kroppsskada tror jag man kan säga, att våra domstolar i all-
mänhet, vare sig grunden är civil eller kriminell, förhåller sig välvilligt,
och ingalunda med ovilja utdömer ersättning. Jag erinrar mig t.ex.
ett fall, där vid en frontalkrock de som satt framme i en paketbil fick
benen avskurna. Den ersättning för sveda och värk som utdömdes
översteg betydligt det maximibelopp de dåtida standardnormerna
föreskrev.

I fråga om ärekränkning är jag helt ense med professor Goden-
hielm om att vi borde få en regel om ersättning vid ärekränkning.
För några år sedan stämnde en både känd och ökänd tukthusfånge i
Åbo in en annan person till ett ting långt inne i landet, men när han
kom fram till tinget konstaterade han att det var fel person som
han hade instämt och målet avskrevs. En daglig tidning slog upp
händelsen under stor rubrik: «Tukthusfånge arrangerar tingsresa för
att kunna rymma». Det fanns inga som helst bevis om en rymnings-
avsikt, varför fången stämde in tidningen och krävde ersättning. Han
förlorade både i underrätten och i hovrätten samt fick icke full-
följdstillstånd av Högsta domstolen. Fråga var alltså om en skada,
som icke ansågs ersättningsgill. Ett annat fall gällde en kvinna, som
med jämna mellanrum tillsände en annan kvinna sju postkort, i vilka
hon påbördade denna diverse brott. Till på köpet gjorde hon i en
annons i en tidning gällande, att hon blivit kränkt av den andra
kvinnan. Det är förståeligt att den sistnämnda stämde in henne, det
var ju faktiskt fel person som annonserade, men varken underrätten
eller hovrätten utdömde någon ersättning.

Då strafflagen i tiden stiftades motiverade man den negativa inställ-
ningen till ersättning för ideell skada med att man inte kunde pröva
lidandets storlek med nödig exakthet. Men nu för tiden fastställer ju
våra domstolar ideligen skadeståndets storlek efter prövning även vid
ekonomisk skada, och oftast omtalar de inte ens hur de kommit till
sitt resultat. Skulle vi i framtiden få, såsom det synes påkallat, en
rätt för domstol att jämka uppenbart obilliga skadestånd, hade vi ju
att göra med en ren prövning.

Det andra huvudmotivet mot ersättning för ideell skada var, att en
dylik ersättningsmöjlighet skulle leda till en ökning av antalet äre-
kränkningsmål. Till detta kan anföras att demostolen, då den skall till-
erkänna den kränkte ett skäligt och billigt skadestånd, ju kan ta fasta
på ordet billig och låta kränkaren komma billigt undan. I anslutning
till det av huvudreferenten anförda kunde man hävda, att om någon
här toge sig för att påstå att en viss person kommit till juristmötet
inte för att delta i allvarliga juridiska förhandlingar, utan enbart för
att festa, så borde domstolen döma ut ett så lågt skadestånd, att en
liknande talan icke skulle väckas i framtiden i spekulationssyfte.

Det synes mig i många fall inte tillfredsställande, att man ger den
kränkte upprättelse i den form att motparten straffas. Om vi frånser
massmedia, där skadeståndet säkert har ett avsevärt preventivt syfte,
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förefaller det som om huvudsyftet då skadestånd för ideell skada ut-
dömes vore reparativt. En ekonomisk gottgör.else för den kränkte står
uppenbarligen i samklang med FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna, enligt vilken den enskilda människans vär-
dighet och värde skall respekteras. För övrigt är det betecknande, att
man emellanåt hör domare med beklagande konstatera, att ersättning
icke kunnat tilldömas målsäganden, då denne i målet icke ens påstått
sig ha lidit en ekonomisk skada, utan enbart talat om sin ideella
skada. Jag vill således understöda professor Godenhielms tanke, att
vi i Finland borde få en lagstadgad rätt till ersättning för ideell
skada vid ärekränkning och dessutom vid kränkning av «privatlivets
fred» samt måhända vid grövre kränkningar av personligheten.

Professor IVAR STRAHL, Sverige:

Jag ber att få säga några ord om ersättning för kroppsskada i vad
avser ersättning för sveda och värk och också för lyte i den mån
ersättningen inte avser mistad arbetsförtjänst. Alla är väl överens om
att det i och för sig är önskvärt att sådana icke-ekonomiska skador
ersattes, och jag vill från början säga att det anser jag också. Man
får inte missförstå det jag kommer att säga så, att jag skulle vara
emot sådana ersättningar, men ändå vill jag draga fram en synpunkt,
som i viss mån talar emot dem och som i mitt tycke inte kommit fram
tillräckligt, och det är kostnadssynpunkten.

I litteraturen framhålls ibland, att dessa ersättningar tages från
det produktiva förvärvslivet och förs över till konsumtionen, och så
är det väl. Det kanske man får finna sig i. För min del är jag rätt
benägen för den tanke som framfördes här nyss, nämligen att man
även i socialförsäkringen skall ge ersättning för icke-ekonomisk
skada, för lyte åtminstone. Jag är inte emot det, men man måste
beräkna vad det kostar och bör först därefter bestämma sig för om
man vill göra det.

Men vad jag skulle vilja tala om är ett speciellt område, där man
kan se att ersättningarna för sveda och värk och för lyte medför kost-
nader och at de kostnaderna konkurrerar med kostnader för andra er-
sättningsanspråk. Jag tänker på trafikförsäkringen. Den har nämnts
här i dag, men jag tycker att det bör sägas ett ord ytterligare om den.
I den internationella diskussionen är det ett ofta framställt önskemål, ett
önskemål som framställs allt mer ofta och med allt större eftertryck,
att den som skadats bör få ersättning oberoende av om föraren har
begått något fel och oberoende, i princip åtminstone, av om han själv
har begått någon oförsiktighet. I Finland och Norge, om jag förstår
rätt också Island, har man kommit ett gott stycke på väg mot att
tillgodose dessa två önskemål. Men Sverige och de flesta andra länder
har ett stycke kvar. Många förslag har framkommit på senare tid i
olika länder att tillgodose de här båda önskemålen. Men förslagsstäl-
larna möter invändningen att det kommer att fördyra premierna, och
därför har förslagsställarna måst se sig om efter besparingar på andra
punkter. Det är då vanligt, att de tänker sig besparingar genom att
mer eller mindre starkt begränsa ersättningarna för sveda och värk
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och för lyte. Hur stora besparingar som kan göras är inte gott att
säga. Det beror på förhållandena i varje land och på hur långt man
vill gå. I Norge är det som vi hörde så, att någon ersättning för sveda
och värk och lyte inte utgår från trafikförsäkringen. Om man ändrar
de norska skadeståndsreglerna, kommer väl, förmodar jag, dessa er-
sättningar också de på trafikförsäkringen, och då kommer man att
se vad de kostar.

I de förslag som framställts om att utvidga rätten för den som
skadats av bil, så att han får ersättning oberoende av fel hos föraren
och i princip också oberoende av eget vållande, brukar man framhålla,
att det kan göras en avsevärd besparing genom att begränsa rätten till
ersättning før sveda och värk och för lyte. Jag skall inte komma med
några siffror utom möjligen den, som jag dock nämner med en viss
tvekan, att dét enligt en nu tämligen gammal svensk utredning tycks
som om av ersättningarna för personskador från trafikförsäkringen
c:a 15 % belöpte på icke-ekonomisk personskada.

Vad förslagsställarna gör, när de föreslår begränsningar av ersättnin-
gar för sveda och värk och för lyte, är att jämföra angelägenheten
av dessa ersättningar med angelägenheten av att ersättning utgår för
läkarvård m.m. och för mistad arbetsförtjänst oberoende av fel hos
föraren och oberoende av culpa hos den skadade. De menar, att de
senare ersättningarna är mera angelägna. Bland argument som anförs
är det, att ersättning för sveda och värk i allmänhet kommer den
skadade till godo efter det att svedan och värken har upphört. Ett
annat argument är, att få människor vill teckna försäkring mot att
drabbas av sveda och värk. Ersättning för lyte anser man i allmänhet
ha mera skäl för sig.

Frågan är en avvägningsfråga. Vilka ersättningsanspråk vill man
tillgodose inom den kostnadsram, som bildas av vad man tycker sig
kunna ta ut ur bilismen? Jag tar inte ställning till frågan, men jag
har velat framföra den synpunkten.

Professor FRITJOF LE JM AN, Sverige:

Herr Ordförande, mina damer och herrar!

Det finns ju inte så mycket att tillägga till det här ämnet på den
korta tid som nu står till buds. Jag skulle i alla fall här vilja draga
en lans för den uppfattning man kanske kan kalla för den svenska
uppfattningen, även om man också nu beaktar professor Strahls
mycket beaktansvärda inlägg. Det måste väl anses riktigt, att det ges
en god ersättning för sveda och värk, när det gäller det ideella
skadeståendets omfång. Jag håller mig då till kroppsskadorna. Det
är framför allt den reparativa funktionen hos skadeståndet, som talar
för det, och man får inte där heller förbise den rent psykologiska
effekten som ett sådant skadestånd har. Emellertid kan man ju finna
redan av den här diskussionen idag, att meningarna är mycket delade,
och vilken väg man skall gå fram på här, om det skulle bli någon
samlad lagstiftning för de nordiska länderna, är väl mycket tveksamt.
Ett sätt är väl då ändå, att man försöker till en början öka de sociala



380 Fritjof Lejman

försäkringarna. De har på senare tid blivit ganska stora i jämförelse
med vad man kanske för endast några år sedan skulle kunnat tänka
sig.

Mycket vore att tillägga om det här. Jag skall inte göra det. Jag
skall bara till slut nämna några ord om ersättning för vad som kallas
personlig kränkning, och på den punkten verkar det som om större
enighet kan nås, att sådana ersättningar i mycket stor utsträckning bör
utdömas. Vi skulle kunna gemensamt arbeta för det. Vad man fram-
för allt där kan påpeka, är alla de personliga kränkningar som i dessa
dagar sker, framför allt genom tidningspresen och genom massmedia.
Då kommer vi ju in på et stort nytt område, men det är säkerligen
ett område som kräver uppmärksomhet och där man bör ha all anled-
ning att ingripa med skadeståndsanktioner.

Professor, dr. jur. KRISTEN ANDERSEN:

Jeg har med den største interesse hørt på de foregående inniegg.
Når det gjelder de spørsmål vi her beskjeftiger oss med, er det
åpenbart at man i siste instans blir henvist til en vurdering, og
uansett hvor saklig og omhyggelig man forholder seg er det ikke
uten videre gitt at man når man når frem til de samme resultater.
Mulighetene for divergerende standpunkter er tvert imot i høy grad
til stede.

Hva spesielt krenkelser av personligheten angår vil jeg gjerne
presisere at professor Vinding Kruse og jeg neppe står langt fra
hverandre. I den trykte fremstilling jeg har utarbeidet, forutsetter
jeg nemlig at § 19,a i den er norske straffelovs ikrafttredelseslov skal
opprettholdes, og det personlighetsvern man der opererer med er av
en slik karakter at det formodentlig vil vise seg at våre oppfatninger
i alt vesentlig faller sammen.

Når det dernest gjelder spørsmålet om adgangen til erstatning for
ikke-økonomisk skade skal være fakultativ eller obligatorisk, forstår
jeg at man i Danmark og Sverige mener å ha erfaring for at det
ikke skaper nevneverdige problemer å velge det sistnevnte alternativ.
Når jeg for mitt vedkommende er stemt for å gjøre den fakultativ,
er det fordi jeg anser det for sannsynlig at de norske domstoler —
iallfall i første omgang — har behov for å kunne forholde seg prøvende
og i noen grad «eksperimenterende», og i denne situasjon forekommer
det mig å være en fordel å ha en fakultativ ordning å holde seg til.

Med hensyn til personskadene skal jeg ikke gjenta mig selv. Jeg
føler bare trang til — i anledning av ekspedisjonssjef Rognliens be-
merkninger — å gi uttrykk for at jeg i og for seg er stemt for at
man nøye overveier hvilke former for ikke-økonomisk skade som har
erstatning behov. På den annen side er jeg litt redd for at man i
lovs form spesifiserer for sterkt. Tar man f. eks. sondringen mellom
menerstatning og erstatning for tort og svie, er poenget i begge
tilfeller at det er den menneskelige og psykiske lidelse man er ute etter
å råde bot på.

Det er forøvrig et spørsmål som jeg overhodet ikke har vært inne
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på i min trykte fremstilling, nemlig spørsmålet om man ved tap av
forsøger bør kunne tilstå erstatning for den sorg de etterlevende er
blitt påført. Mitt svar på det spørsmålet er imidlertid at man ikke skal
innlate seg på en slik erstatning. Min begrunnelse for det er ganske
enkelt at sorgen over en nærstående avdød etter mening hører til de
følelser som det byr mig imot å se satt i forbinnelse med økonomisk
taksering, og jeg har vanskelig for å forstå at de som opplever den
umiddelbare og ekte sorg har noen trang til at dette skal skje.

Til slutt bare dette: Jeg er ubetinget enig med professor Agell i at
grensen mellom økonomisk og ikke-økonomisk skade til dels er alt
annet enn skarp. I samsvar med det er jeg likeledes enig i at man
må være særdeles varsom med overse dette under et eventuelt nor-
disk lovsamarbeid på nærværende felt.

Professor, dr. jur. BERNDT GODENHIELM:

Herr Ordförande, mina damer och herrar:

Jag ska fatta mig relativt kort. Jag har märkt att det inte är
så många som slutit sig till min tanke om att man så småningom
vore mogen att tänka om i fråga om ersättning för sveda och värk
i egentlig mening. Med tyngden av det hävdvunnas kraft förfäktar
man också att ersättningen för sveda och värk borde utvidgas. Men
frågan är den, vem ska betala. Om man som direktör Knut Nor-
ström för ut personskadorna så långt som han gör så blir det ganska
vanskliga situationer man ställs inför. Frågan är alltså vem som
ska betala och där kommer man då sedan lätt in på frågan om
en social försäkring är lämplig att ta in i det här sammanhanget.
Det är en fråga som är ganska vansklig att här ge svar på. Min
uppfattning är fortfarande den, att ersättning för sveda och värk
vid kroppsskada inte längre har någon verklig funktion att fylla.
Varför skulle just det kroppsliga lidandet stå i en särställning. Den
som genom sitt beteende eller sina handlingar orsakar annan psykiskt
lidande har i åtskilliga fall, kanske de flesta fall, intet som helst
juridiskt ansvar härför och dock kan det psykiska lidandet, oro och
ångest vara av en intensitet som vida överstiger den sveda och värk
som uppkommer vid kroppsskada och som påverkar arbetsförmågan
i negativ riktning avsevärt mera än en sådan skada. Men i fråga om
de skador som är av rent personlig art så har jag konstaterat stor
enighet och för egen del är jag inte i det avseendet heller främmande
för utarbetande av en generalklausul. Ja, något mera ska jag kanske
inte säga.

Professor, dr. jur. ANDERS VINDING KRUSE:

Jeg har været glad for diskussionen idag. Den har bekræftet de
udviklingslinier og de intentioner, som vi arbejder efter i de nordiske
lovkommissioner for tiden, og der synes ikke at være uovervindelige
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vanskeligheder for at vi kan nå til en nogenlunde nordisk retsenhed
på disse områder. Med hensyn til kropsskaderne, skal jeg kun nævne,
at når det drejer sig om invaliditetsgrader under 20%, så er dansk
rets erstatningsniveau — nemlig ca. 1.000 kr. pr. invaliditetsgrad —
vel nogenlunde passende. For det vi giver her, skal normalt kun
dække den ikke-økonomiske eller ideelle erstatning, idet der i disse
tilfælde som regel ikke konstateres nogen egentlig nedgang i erhvervs-
evnen. Men ved større invaliditetsgrader er vort erstatningsniveau for
lavt.

I forbindelse hermed vil jeg gerne tilføje, at vor arbejdsulykkes-
forsikring altid har dækket disse mindre personskader, selv om erstat-
ningen kun skal dække ikke-økonomisk skade. Og det bør man selv-
følgelig fremdeles gøre også i de andre nordiske lande. Denne udvikling
synes der ikke at være betænkeligheder ved.

Med hensyn til det andet vigtige område, nemlig krænkelse af per-
sonligheden, navnlig æreskrænkelser og krænkelse af privatlivets fred,
synes der også at råde enighed om, at vi skal væk fra strafbarheds-
betingelsen og kun stille krav om uagtsomhed sådan som det allerede
er sket i Norge for freds- og æreskrænkelsernes vedkommende. Men
jeg vil stadig mene, at man skal ikke være nervøs for at tage hele
området med, altså lade det omfatte hele det område vi kalder
personlighedsbeskyttelsen i videste forstand. Der er tilfælde der kun
med vanskelighed kan føres ind under begrebet privatlivets fred, men
hvor der alligevel kan være et stærkt behov for en beskyttelse. Jeg
føler heller ingen ængstelse for, at de nordiske domstole ikke på fuldt
ud tilfredsstillende måde vil kunne overvinde de afgrænsningsvanske-
ligheder, der her måtte opstå; ihvertfald ligeså godt som i Vest-
tyskland, hvor retspraksis tilsyneladende har løst disse spørgsmål på
tilfredsstillende vis.

Jeg vil til sidst understrege, at jeg har ingen sympati for at give
erstatning for sorgen over den afdøde, hvad enten det drejer sig om
den ene eller den anden nærstående person. Noget helt andet er, at
der kan være tilfælde der ligger på grænsen. For øjeblikket kunne det
løses hos os, fordi den danske ikrafttrædelseslov § 15 taler om «for-
styrrelser og ødelæggelse af stilling og forhold», og her bør man ikke
kræve et strengt bevis for at der er sket en økonomisk skade, men
give erstatning, når der er en vis rimelighed herfor. Jeg kan nævne
et tilfælde fra dansk praksis, hvor et forældrepar ud for deres lejlighed
så deres dreng blive kørt ihjel nede på gaden, og bagefter ganske
naturligt erklærede, at de ikke længere kunne udholde at bi i lejlig-
heden. I slige tilfælde kan det være det helt rimelige at man giver
erstatning for flytteomkostninger og lignende. Men derfra og til at
udmåle en erstatning for sorgen over en afdød er der et langt spring.
Og en sådan erstatning tror jeg, står nordisk retsopfattelse meget
fjernt.
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Professor þOR  VILHJÁLMSSON:

Fra svensk side har man her idag berört den mulighed, at erstatning
for ikke-økonomisk skade gives på grundlag af sociallovgivningen.
Jeg tror ikke, at man burde modsige dette, men derimod må jeg sige,
at man i mit land sikkert står ret fremmed overfor et sådant forslag,
hvilket synes at tyde på, at man ikke er nået frem på det samme
udviklingstrin i alle de nordiske lande på sociallovgivningens område.

Man har også idag nævnt spørgsmålet om erstatning for sorg ved
et dødsfald i familien. Jeg tror ikke, at man kan fremføre det som
et argument, at det findes mærkelige tilfælde i lande i andre deler af
verden. Man må indrömme, at der helt sikkert foreligger lidelser,
som er lige så store som i tilfælde, hvor erstatning nu gives her i
Norden. Man står her overfor spørgsmål, hvor jeg ikke er helt på
det klare, og som jeg nærmest af moralske grunde ikke tror, man
bør gå med på at give erstatning for.

Til sidst vil jeg sige, at man ikke i en -diskussion som denne her idag
bør være altfor sikker på betydningen af erstatning for ikke-økonomisk
skade. Jeg er af den opfattelse, at man stadig bør undersøge andre
muligheder, netop på dette felt, — andre muligheder end erstatning,
som kan virke præventivt og genoprettende. Det er netop det, man
som bekendt har prøvet at gøre i mange lande på æreskrænkelsernes
område, f.eks. med diverse typer af presseråd eller pressnævn.

Professor ANDERS AGELL:

Personligen har jag särskilt fäst mig vid vissa synpunkter, som i
debatten framkommit om kränkningar i andra fall än vid personskada.
Det tycks inom denna grupp kunna bli fråga om ganska skiftande
situationer, där ersättning för icke-ekonomisk skada sätts ifråga. Här
har nämnts ärekränkning, frihetsbrott, sedlighetsövergrepp, rån, ut-
pressning, ofredande, hemfridsbrott. Härtill kommer vad man allmänt
brukar kalla för angrepp på personligheten eller privatlivets fred, som
i sin tur kan innefatta skiftande situationer. I själva verket förefaller
det mig vara fråga om så pass varierande situationer, att det är svårt
att i varje fall utan ingående förarbeten pressa samman regleringen
av ideell skada i en generalklausul. Jag är alltså fortfarande anhängare
av tanken att man bör gå fram med ett mera preciserat stadgande,
såvida man vill lagstifta på detta område. Om jag får anknyta till
mitt första inlägg, så menar jag att man kan gå fram på två vägar,
och att man bör gå fram på båda vägarna samtidigt.

Den ena vägen är att gå igenom de situationer och gärningstyper
vid vilka ersättning för ideell skada bör komma ifråga. Oavsett
huruvida man vill upprätthålla ett krav på straffbarhet och uppsåtlig
handling, är det en naturlig utgångspunkt att gå igenom de olika
gärningsbeskrivningar som finns inom straffrätten. Då möter bl.a.
frågan, om man bör upprätthålla ett krav på uppsåt hos gärnings-
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mannen för att han skall bli skyldig ersätta ideell skada. Jag är för
egen del inte beredd att förorda ett uppgivande av uppsåtskravet. Jag
tror nämligen att de gärningar som här kan komma ifråga, är så
varierande, att det är vanskligt att taga säker ställning till uppsåts-
frågan utan en genomgång av de olika gärningstyperna. Eftersom jag
är siste talare och förhoppningsvis inte blir motsagd, kan jag måhända
ta risken av ett misstag. Jag kan inte genomgående inse den praktiska
betydelsen av att man övergår från ett uppsåtsrekvisit till ett culpa-
rekvisit. För att blott nämna ärekränkningsbrottet, så är väl kravet
på uppsåt för straffbarhet i praktiken ganska snart uppfyllt. Såvitt
jag begriper utan att vara straffrättsspecialist, bör det väl räcka för
straffbar ärekränkning att någon avsiktligt spridit vissa uppgifter,
som domstolen sedan funnit vara ärekränkande. I varje fall kan inte
den omständigheten vara avgörande, att gärningsmannen själv anser,
att han inte begår någon ärekränkning. Men i så fall får övergång till
ett culparekvisit mycket liten priktisk betydelse för ersättningsfrågan.

Den andra vägen, som jag menat därjämte kunna komma ifråga, är
en allmän regel om ersättning då lidande tillfogats uppsåtligen eller
genom särskild klandervärd handling, en regel som ju har berörts av
flera talare.

I seksjon 2 behandlet man med presidenten STURE PETRÉN
som ordfører emnet

Datateknikken og rettsvesenet

Grunnlaget for forhandlingene var den nedenfor inntatte avhand-
ling av statssekreteraren OVE RAINER:

Datatekniken och rättsväsendet

Någon har sagt att ingenting får vara främmande för en jurist.
Den följande framställningen är en bekräftelse på sanningen i
detta uttalande.

Rättsvården är i våra dagar utsatt för mycket stora påfrest-
ningar. Detta beror framför allt på att brottsligheten ökat mar-
kant och blivit grövre och mera komplicerad. För att förebygga
och bekämpa brottsligheten är det nödvändigt att utnyttja alla
medel, inte minst tekniska hjälpmedel. Sedan lång tid tillbaka




