
Tredie mødedag

Lørdag den 28. august 1948 kl. 10.

Under ledelse af mødets vicepræsident, riksmarskalk, jur. dr. Birger
Ekeberg behandledes i plenarmødet i Universitetets festsal emnet:

Bør erstatning udenfor kontraktforhold kunne ned-
sættes under hensyn til graden af skadevolderens

skyld og omstændighederne iøvrigt?
(Referentens afhandling findes som bilag 6).

Referenten: Professor, dr. jur. Henry Ussing (D):

Overfor det problem, som er stillet mig, har jeg følt mig i nogen
grad som en mand, der i svær søgang og usigtbart vejr skal forsøge
i en kikkert at finde et fjernt mål.

Erstatningsretten er i den senere tid kommet i den grad i bølge-
gang, at der så at sige intet er, der står fast. Derfor er det næsten
umuligt at drøfte et spørgsmål som dette med udsigt til et heldigt
resultat. Imidlertid bliver vi nødt til at arbejde så godt som muligt
på den gyngende grund og holde os til det problem, der foreligger.

Spørgsmålet om dommeren bør have adgang til efter sit skøn at
nedsætte erstatningen, har længe været omstridt. Efter den traditi-
onelle regel, der praktisk talt gælder i alle lande i Vesteuropa, skal
hele det lidte tab i principet erstattes bortset fra visse fjernere følger,
som man oftest betegner som upåregnelige eller inadækvate. Men i
nyere tid angribes denne lære fra flere og flere sider.

Jeg har det indtryk, at det er temmelig lønløst at diskutere pro-
blemet. Mange deltagere, måske de fleste, har taget deres standpunkt
allerede, og adskillige har dannet det udfra, hvad jeg vil kalde en
følelse, og lader sig derfor næppe rokke ved argumenter.
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Som oftest vil vel de, som har en urokkelig mening, henvise til, at
de mener deres løsning er retfærdig, men det er vanskeligt at se, hvad
der ligger bag slige udtalelser.

Mange bygger vel på etiske synspunkter. Det har nu for det første
efter min mening den svaghed, at der næppe kan nåes enighed om,
hvad etikken kræver i denne henseende. Nogle finder det klart, at
enhver skadevolder, der har fremkaldt skaden ved sin skyld, i alt fald
efter sin evne må erstatte skaden, hvis den skadelidende er uden skyld.
Andre finder det indlysende, at samfundet ikke kan lægge en exorbi-
tant erstatningsbyrde på en person, der kun har gjort sig skyldig i
en ringe uagtsomhed, og de mener derfor, at erstatningen må sættes
i forhold til skylden, hvis retfærdigheden skal ske fyldest. Men rent
bortset fra uenigheden mener jeg, man må afvise alle slige tanker,
der forsøger på at bygge på et etisk grundlag. Efter min mening kan
problemets løsning ikke findes ad den vej, og jeg tilføjer, at den almin-
delige culpa-regel, den almindelige regel om, at erstatningsansvar er
betinget af skyld, efter min mening heller ikke kan opfattes som hvi-
lende på etiske grunde.

Andre erkender, at etikken ikke kan afgøre spørgsmålet, men hen-
viser til det vage begreb retsfølelsen, og mange af dem bygger på en
helt ureflekteret følelse. Det er utvivlsomt et bedre standpunkt. Den
erfarne dommers retsfølelse har jeg stor respekt for. Dommeren har
ofte en evne til skønsmæssigt at finde den bedste løsning. Men skal
vi drøfte et spørgsmål legislativt, og særligt når det skal ordnes ved
internordisk lov, kan vi ikke blive stående ved en henvisning til rets-
følelsen. I så fald var jo enhver diskussion overflødig, da burde vi i
stedet for have holdt en Gallupundersøgelse blandt alle vore dommere,
og resultatet af den måtte da have været afgørende.

Hvis spørgsmålet overhovedet skal diskuteres og løses inter-nordisk,
er der ingen anden vej for os end at søge at danne et skøn om, hvad
legislative hensyn kræver. Derfor må vi først og fremmest søge at
finde ud af, hvilke praktiske virkninger gennemførelsen af de for-
skellige mulige løsninger vil haVe, og på grundlag deraf må reglerne
så vurderes fra et samfunds-synspunkt. Men er det i principet vejen
frem, må jeg medgive, at metoden i alt fald i dag ikke fører til blot
nogenlunde sikre resultater. I vore lande er der for tiden næppe stor
uenighed om de vurderingssynspunkter, som man må lægge til
grund for reglerne på de fleste områder indenfor erstatningsretten.
Men det er ganske overordentlig vanskeligt at fastslå de forskellige
reglers praktiske virkninger.

Problemet må først og fremmest undersøges med hensyn til den
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såkaldte culpa-regel, som jo spiller den største rolle i vore lande. Man
kan vel i store træk sige, at denne regel bidrager til, at der skabes
sikkerhed, dels ved ad forskellige veje at modvirke skadeforvoldelse,
dels ved at hidføre genoprettelse af tab. Men det er i høj grad om-
tvistet, i hvilken grad culpa-reglens gennemførelse har præventiv
virkning, og også hvilke fordele der ligger i genoprettelsen bortset
netop fra præventionen.

Gennemgående kan man måske sige, at genoprettelsen ved erstat-
ning gør byrden mindre generende, fordi den flyttes fra de skade-
lidende, der normalt ikke har regnet med den og føler den som
umotiveret, til skadevolderne, der i højere grad har måttet regne med
byrden og efter omstændighederne kan føle den som fortjent.

En almindelig regel, der giver domstolene adgang til at nedsætte
erstatningen efter deres frie skøn, møder flere betænkeligheder. Den
kan føre praksis ind på at afgøre erstatningssager efter et konkret
billighedsskøn. Dommeren kommer let til at lade sig påvirke stærkest
af omstændighederne i den sag, han netop skal dømme i, og til at
glemme de almene hensyn, derunder præventionshensynet, eller dog
skyde dem i baggrunden. Hvis det sker, kan det svække de samfunds-
gavnlige virkninger, erstatningsreglen har. Dernæst fører skønsreglen
til usikkerhed i retstilstanden. Meget tyder på, at retsfølelsen på dette
punkt er stærkt varierende selv blandt jurister. Derfor er der fare for,
at afgørelserne bliver usikre og svingende. Dette kan atter have den
uheldige følge, at et stigende antal af erstatningssager bringes ind
for domstolene og føres gennem flere instanser.

På den anden side vil gennemførelsen af den regel, at der altid
skal svares fuld erstatning, slå mange alvorlige sår, der føles som
uheldige ikke blot af den skadelidende selv, men også fra et alment
synspunkt.

Jeg skal ikke uddybe disse betragtninger nærmere. Men når det
er så vanskeligt at komme til et resultat, vil de fleste jurister forsøge
at finde støtte i retslivets erfaringer.

Et af de vigtigste midler hertil er retssammenligningen. Den giver
imidlertid ikke noget sikkert resultat.

På den ene side kan der henvises til, at Schweiz for to menneske-
aldre siden fik gennemført en retsregel, der indrømmer domstolene
en fri adgang til at nedsætte erstatningen, og efter alt at dømme
anerkendes denne regel som tilfredsstillende. Fra juridisk hold rettes
der ingen kritik imod reglen, skønt den nu har været gældende så
længe, og som den praktiseres, må man derfor antage, at dens virknin-
ger ikke har været særlig uheldige ud fra almene synspunkter.
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Men noget egentligt studium af reglens virkninger søger man forgæves
i schweizisk litteratur. Reglen er uden tvivl udsprunget af en ureflekt-
teret retsfølelse og bæres stadig oppe af den, og domstolene bygger i
hvert fald ikke synligt deres afgørelser på overvejelser af praktisk art.
I sammenhæng hermed står, at dommene efter mit skøn stadig viser
stor usikkerhed, skønt domstolene har arbejdet med reglen i et par
menneskealdre.

På den anden side er Schweiz det eneste mere kendte land, der har
gennemført en slig ordning. Det kunne bero på konservatisme. Der
har vel allevegne været en stærk tradition i modsat retning. Men det
sidste århundreds økonomiske udvikling har forandret forholdene så-
ledes, at overleveringen næppe kunne være afgørende. Der er skabt
mulighed for langt større skader og dermed for langt større erstat-
ninger end hidtil, og spørgsmålet om en lempelsesregel er derved
blevet brændende i og for sig overalt. En anden ting, der hindrede
en almindelig lempelsesregel før, var frygten for at overlade domstolene
så frit et skøn. Men denne frygt er aftaget i vore dage, i alt fald i
mange lande, så den ville formentlig heller ikke have kunnet hindre
en reform. Alligevel er Schweiz' forbillede ikke blevet fulgt ved
nogen af de lovrevisioner, som er sket, efter at den schweiziske regel er
givet. Dette er selvfølgelig ikke noget afgørende bevis for, at den
schweiziske regel er uheldig, men det maner dog til forsigtighed.

Det ekstreme ældre standpunkt synes man dog også vanskeligt at
kunne finde sig til rette med. Meget tyder på, at domstolene overalt
kvier sig ved helt ud at gennemføre den regel, at der skal betales fuld
erstatning indenfor de grænser, som læren om adækvans eller lignende
regler sætter. I alt fald i ydertilfælde ser det ud til, at domstolene i
smug lemper erstatningen under dække af det skøn, der kræves til
at vurdere skaden i penge overalt, hvor det ikke sikkert kan fastslås,
at tabet har haft en bestemt numerisk størrelse. Dette sker formentlig
også her i Norden. — Det ville interessere mig levende at høre ud-
talelser fra dommere herom.

Vor nyere lovgivning viser dernæst en stigende tendens til at ind-
føre frie lempelsesregler på særlige områder. Jeg minder om, at vi i
alt fald har een nordisk regel af denne art. nemlig reglen i de nordiske
sømandslove § 50.

Der findes en del andre lempelsesregler i de enkelte nordiske lande,
men jeg må nøjes med at nævne den videst gående af dem, reglen i
dansk forsikringsaftalelovs § 25, der afviger fra de andre landes til-
svarende regler først og fremmest ved at tillade at lempe ikke blot
regresforpligtelsen overfor forsikreren, men selve erstatningsforplig-
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teisen, bl. a. hvor skadevolderen kun har vist simpel uagtsomhed og
tabet er dækket ved en skadeforsikring. Denne regel bliver brugt
overordentlig meget i praksis og fører vistnok udenfor kontraktfor-
hold som oftest til, at skadevolderen helt bliver fritaget for erstat-
ningspligt. Dette fremgår vel ikke af de domme, der foreligger, men
når man medregner det langt større antal erstatningssager, der ordnes
uden dom, er det mit indtryk, at man må opfatte forholdet således, —
Ansvaret bliver dog fastholdt i ikke så få tilfælde, og det er formentlig
grunden til, at man ikke herhjemme har hørt klager over, at reglen
har medført nogen betænkelig slappelse af agtpågivenheden. Men
mange mener, at reglen medfører uheldig usikkerhed.

Denne lovregel er begrænset til skader, hvis genoprettelse er sikret
på anden måde. Hvor der ikke er adgang til genoprettelse ad anden
vej, bliver det mere tvivlsomt, om det er forsvarligt at give adgang til
at lempe erstatningen. Det er vanskeligt at finde klare, praktiske
grunde at bygge afgørelsen på. Usikkerheden ved en fri skønsregel
føles dog uden tvivl stærkere i disse tilfælde. Dertil kommer et punkt,
som jeg lægger særlig vægt på. Trangen til at indføre en lempelses-
regel bliver i vore dage uden tvivl mindre fra år til år, fordi ansvars-
forsikringen breder sig så stærkt. I alt fald her i Danmark har an-
svarsforsikringen nået så stor en udbredelse, at trangen til en almin-
delig adgang til at lempe ansvaret efter culpa-reglen er blevet følelig
svækket. Der er slet ikke trang til at lempe ansvar, der er dækket ved
en lovpligtig ansvarsforsikring. Men selv i andre tilfælde bliver der,
hvis udviklingen fortsætter i samme retning som i den sidste menne-
skealder, stadig mindre trang til den fri lempelsesregel. Derfor bør
man betænke sig på at indføre en slig regel.

Udfra disse overvejelser blandt andet har jeg ikke turdet gå ind
for den schweiziske løsning, der giver domstolene fri adgang til at
lempe erstatningen efter culpa-reglen. Derimod er der efter mit skøn
ikke væsentlige betænkeligheder ved at give en snæver lempelsesregel.
Nedsættelse af erstatningen bør kun tillades dels, hvor skadevolderen
ikke er i stand til at udrede erstatningen og heller ikke kan ventes at
blive det, dels hvor udredelsen af fuld erstatning i betragtning af hans
kår og erhvervsmuligheder ville medføre en byrde, der var samfunds-
mæssig betænkelig eller ganske urimelig hård efter den almindelige
opfattelse.

En slig regel vil vel som enhver skønsregel skabe nogen usikkerhed,
men usikkerheden bliver langt mindre end efter den schweiziske regel.
Den rejser slet ikke det spørgsmål, om nedsættelse skal ske blot på
grund af, at skylden er ringe, eller på grund af de utallige andre
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konkrete omstændigheder, som domstolene kan tage hensyn til efter
en regel som de>n schweiziske, der giver frit løb for dommerens
individuelle skøn om, hvad billighed kræver. Nedsættelse skal kun
tillades af økonomiske grunde. Der sker derfor ingen nedsættelse, hvor
ansvaret er dækket ved ansvarsforsikring. Og iøvrigt må det oplyses,
at skadevolderens økonomiske forhold ikke tillader ham at betale er-
statning uden alvorlige følger for hans velfærd. Hvor denne grund-
betingelse er opfyldt, kan nedsættelse derimod ske, så langt som det
kan forenes med præventionshensynet.

En noget videre adgang til at lempe erstatningen kan der være
grund til at indrømme i særlige grupper af tilfælde, og navnlig, hvor
genoprettelsen er sikret ad anden vej. Hovedeksemplet herpå er tab,
der er dækket ved en skadeforsikring. Men den tanke, der ligger bag
reglen i den danske forsikringsaftalelovs § 25, kan efter mit skøn
føres videre til andre områder. Det er dog ikke sikkert, at man her
får brug for en egentlig lempelsesregel. Man bør tilstræbe og kan
muligvis opnå at få skarpere regler, der går ud på, at ansvaret falder
helt bort i visse tilfælde, nemlig i alle tilfælde hvor det kan forenes
med præventive hensyn.

Endelig bør man måske give adgang til at lempe erstatningen på
områder, hvor forholdet mellem parterne er af en sådan art, at de
almindelige erstatningsregler føles som for hårde, f. eks. ved skader,
der forårsages under selskabelig omgang eller af personer, der hører
til den skadelidendes husstand eller arbejder i hans tjeneste. Også her
må man stræbe efter at nå skarpere regler, der helt udelukker ansvar.
Men i nødsfald kan man falde tilbage på en lempelsesregel. Gennem-
føres en slig regel, må ansvarsforsikring udelukke den lempelse, der
begrundes i den ansvarliges svigtende økonomiske evne.

Hermed har jeg kort optrukket det, som jeg anser for mine resul-
tater om hovedemnet, culpa-reglen. Hvor det drejer sig om ansvar
uden culpa, kan man ikke uden videre gennemføre samme regel. Den
schweiziske lovbog giver vel i og for sig også her adgang til at lempe
erstatningen, men jeg har det indtryk, at lempelse her sker i langt
ringere omfang. At reglen omfatter også alt ansvar uden culpa, beror
efter mit skøn på, at den schweiziske regel er bygget netop på den
ureflekterede retsfølelse, og at juristerne i Schweiz ikke har undersøgt
de praktiske følger af lempelsesreglen eller trangen dertil. I Norden
blev der i alt fald gjort et forsøg i den retning, dengang forsikrings-
aftalelovenes § 25 blev udarbejdet, og i alt fald i hovedlinierne tror
jeg, at den da valgte løsning peger i rigtig retning. Man bør forment-
lig ikke åbne adgang til at nedsætte erstatningen, når det drejer sig
23
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om ansvar uden culpa enten for varige ulemper i naboforhold eller
for farlig bedrift og anden ekstraordinær farlig virksomhed. Flere af
de grunde, der bærer reglen om »strikt« ansvar i slige tilfælde, kræver
ansvaret opretholdt fuldtud, og i alt fald ved varige ulemper i nabo-
forhold og ved ansvar for farlig bedrift er der gennemgående kun
ringe trang til en lempelsesregel.

Tiden tillader mig ikke at sige mere. Derfor skal jeg kun tilføje
en enkelt ting. Der er nu overvejelser igang om muligheden af at give
fælles love for Norden på erstatningsrettens område. Problemet kan
derfor hurtigt blive aktuelt for lovgiverne. Man har rejst det spørgs-
mål, om domstolene ikke selv uden lovgivningens hjælp kan indføre
den reform at tiltage sig adgang til en lempe erstatningen. Efter mit
skøn er der ikke stor udsigt til, at domstolene vil indlade sig herpå,
og fra et fælles nordisk synspunkt, ville det efter min mening være
beklageligt, om et enkelt lands domstole indlod sig derpå netop nu,
hvor der arbejdes på at skabe en fælles lovgivning. Det kunne let
blive en hindring for en fremtidig fælles løsning.

Korreferenten, Professor jur. dr. Erik af Hällström (F):

I den avhandling i föreliggande fråga, som Professor Ussing ut-
arbetat till detta juristmöte, har han uttömmande och skarpsinnigt
framlagt problemställningen, redogjort för lagstiftning och litteratur
i olika länder och framlagt synpunkter på problemets lösning. Pro-
fessor Ussing's avhandling utgör ett mycket beaktansvärt tillskott till
den nordiska skadeståndsrättsliga litteraturen och ger en utmärkt
utgångspunkt för diskussionen i dag och även för den samnordiska
lagstiftning, som man har för avsikt att försöka åvägabringa på detta
viktiga område av privaträtten.

I intet av de nordiska länderna har lagstiftaren hittills vågat sig
på uppgiften att på ett enhetligt sätt reglera skadeståndsrätten. Den
företer överallt en splittrad anblick. Gulpateorien har sedan gammalt
ett starkt grepp om sinnena, ehuru dess ställning som allmän och
översta norm inte kan sägas grunda sig på direkt stadgande i lag.
Under de senaste årtiondena har denna princip emellertid måst avstå
en betydande del av fältet åt det strikta ansvaret, som ej frågar efter
skuld. Också dagens diskussionsfråga innebär på visst sätt ett intrång
på läran om skuld som förutsättning för skadeansvar, ehuru så att
säga från den motsatta sidan. Yrkandena gå nu ut på att skade-
göraren borde helt eller delvis befrias från ersättningsskyldighet,
ehuru skuld föreligger.
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Tanken att inom området för culpateorien skadegöraren skulle helt
eller delvis undgå ansvar, ehuru skuld är för handen, måste, som in-
ledaren framhåller, betecknas såsom något nytt; så fast har uppfatt-
ningen här i Norden intill senaste tid varit, att konstaterandet av
skuld föranleder skyldighet att svara för hela skadan oeh att någon
nedsättning av ansvaret efter olika grader av s^uld därför inte kunde
komma ifråga, vilket i sin tur innebär, att skadevållaren antingen skall
åläggas ersätta all skada eller helt befrias. Såsom av inledarens referat
framgår, ha under de senaste åren talrika och ivriga stämmor, i
synnerhet danska och norska, vänt sig mot denna lära om allt eller
intet samt yrkat på större smidighet i form av ett beaktande av skuld-
graden, men också av andra omständigheter. Hos oss i Finland har
jag antecknat, att Ekström motsätter sig denna tanke om observerande
av skuldgraden, medan Kivimäki i sin nyligen utgivna lärobok har
ett uttalande, vari han menar att skuldgraden kan och borde beaktas.

Inledaren refererar ett antal stadganden i olika nordiska lagar, i
vilka domaren ges rätt att vid utdömande av ersättning beakta skuld-
graden och andra omständigheter. Liksom alltid när lagstiftningen
är kasuistisk, ställes man här inför frågan, huruvida ett stadgande i
lag är att uppfatta som undantag, vilket skall tolkas restriktivt, eller
tvärtom får anses vara uttryck för en allmän princip. Inledaren tvekar
inte att beteckna alla nämnda stadganden som undantag. Härmed må
nu förhålla sig hur som hälst. De nämnda lagstadgandena visa i varje
fall, att principen om rätt för domaren att beakta skuldgraden och
andra omständigheter vunnit betydande fotfäste i de nordiska länder-
nas lagstiftning. Och skulle doktrin och rättstillämpning ena sig om
att ytterligare utvidga området för denna princip och t.o.m. att göra
den till allmän regel, så skulle det kunna ske utan att därtill behövdes
hjälp av lagstiftaren.

Om olika meningar göra sig gällande bland de rättslärda, så före-
faller det som om domarna skulle anse en generell regel om rätt för
dem att vid utdömande av ersättning beakta skuldgraden och andra
omständigheter vara välkommen och motiverad. Domarna synas utgå
från att gällande rätt inte ger dem möjlighet att beakta skuldgraden,
men de utnyttja andra utvägar, som skadeståndsrätten anvisar dem,
till att nå samma resultat. Inledaren omnämner, att danska domare i
en del fall praktisera denna metod, och uttalanden från Sverige gå ut
på något liknande. Av domare i Finland har jag erfarit, att man också
hos oss nedsatt ersättningen trots konstaterad culpa, men inte velat låta
detta synas i domsmotiveringen, Jag erinrar också om ett uttalande
av Julian Serlachius, på sin tid en framstående rättslärd och medlem
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av vår Högsta domstol. I sin för snart ett halvt sekel sedan utgivna
lärobok i obligationsrätt säger han (s. 106), att det icke kan förnekas,
att ett lindrigt vållande föranledar ett mindre ersättningsbelopp, medan
avsiktlig skadegörelse motiverar en större ersättning, och att domaren
medvetet eller omedvetet förfar på detta sätt, ehuru det formellt icke
angives i domsmotiveringen.

Jag vill medge att jag tagit ett rätt starkt intryck av dessa upplys-
ningar om våra domares syn på saken och deras ansträngningar att
reda upp de situationer, som vi nu ha att diskutera. Det är uppenbart,
att den av teorien hittills omfattade principen: allt eller intet i fråga
om ersättningens utdömande verkligen är alltför stel för att kunna leda
till ett tillfredsställande resultat. Och det är inte som sig bör utan direkt
misskrediterande, att domstolarna anse sig i domsmotiveringen böra
dölja de skäl, som domen faktiskt bygger på.

Nedsättning av ersättningen med hänsyn till skuldgraden och andra
omständigheter skulle innebära en utvidgning av domarens prövnings-
rätt. Den frågan anmäler sig, huruvida detta kan menligt inverka på
rättssäkerheten. Härvid är att märka, att skadeståndsrätten redan nu
i stor utsträckning låter avgörandet bero av domarens prövning, såsom
beträffande omfattningen och verkan av den skadelidandes medverkan,
huruvida ett adekvat förorsakande föreligger, skadans storlek, om våda
eller vållande är för handen o. s. v. Prövningen av dessa förhållanden
återverkar ju direkt på målets utgång, d. v. s. på frågan om ersättning
alls utdömes och till vilket belopp. Om nu härtill lägges rätt att obser-
vera skuldgraden och andra omständigheter, synes mig detta ganska
väl anpassa sig till systemet i övrigt och således icke äventyra rätts-
säkerheten.

Inledaren vill icke godtaga en regel, som i förevarande avseende ger
domaren fri prövningsrätt, utan säger i sin avhandling och upprepar
här i dag, att det visserligen inte föreligger någon stor fara för att
regeln skulle bliva brukad till så allmänna och radikala jämkningar,
att det skulle medföra ett farligt försvagande av preventionen, men
han finner det sannolikt att regeln skulle medföra stor osäkerhet i
rättstillämpningen, i det att vitt skilda meningar skulle uppstå därom
vad som är rättfärdigt och billigt, en tankegång, som ju också Stang
gjort sig till tolk för. Jag skulle tro, att dessa farhågor äro åtminstone
i någon grad överdrivna; den nu ifrågasatta prövningen är inte vansk-
ligare än i de andra fallen, inför vilka domaren ställes i skadestånds-
målen.

Förutom de spridda fall i olika lagar, i vilka skuldgraden och andra
omständigheter nämts som jämkningsgrund, anger inledaren ytter-
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ligare en serie situationer, i vilka han anser att samma prövningsrätt
bör rekommenderas. Det kanske mest intresseväckande bland dessa fall
är det, då den skadeansvarige är ekonomiskt urståndsatt att erlägga den
fulla ersättningen, då ersättningsskyldigheten skulle bliva för honom
ruinerande och ödelägga hans framtid. Inledaren är beredd att här
ge domstolen rätt att jämka och han talar t detta sammanhang om
ett slags benådningsrätt, och drar vissa paralleller med tvångsackord-
institutet, — Tar man hänsyn till skadevållarens ekonomiska läge, är
det väl på sin plats att uppmärksamheten ägnas också åt den skade-
lidandes ekonomiska förhållanden. Jämkningen av ersättningen är
lättare att verkställa när den skadeansvarige är fattig och den skade-
lidande förmögen, än när också den sistnämnde blir ruinerad vid ute-
bliven ersättning. Det är att motse, att tanken att de båda intressen-
ternas ekonomiska förhållanden skulle få beaktas vid fixerandet av
ersättningsbeloppet, kommer att framkalla åtskillig opposition. Jag
erinrar om det av Lundstedt anförda exemplet. En fattig man råkar
av ringa oaktsamhet att skada en dyrbar pjäs, som tilhör en miljonär
och blir bragt till tiggarstaven, därest han kändes skyldig att ersätta
den. Lundstedt förklarar, att det visserligen kan synas obilligt att
ålägga den fattige att i detta fall ersätta pjäsen, men att den nödiga
trygghetskänslan skulle upphöra om man frånginge ett konsekvent
uppehållande av en regel, som ålägger skadevållaren att fullt ersätta
skadan. Det synes mig, som om detta slags farhågor vore, om icke
helt ogrundade, så dock betydligt överdrivna. Det förutsattes väl än-
dock här, att endast en lindrigare grad av vållande är för handen och
inte avsiktlig skadegörelse, och såsom också inledaren framhåller, så
borde det här beaktas, att det är i samhällets intresse, att skadevållaren
inte berövas sin utkomst och sin arbetshåg. Det är vidare att märka,
att även om ersättningen nedsättes med beaktande av betalningsför-
mågan, den börda som lägges på den ansvarige för honom dock kännes
lika tung och t. o. m. tyngre än vad det fulla ersättningsbeloppet skulle
betyda för en bättre situerad skadevållare. Trots jämkningen har
skadevållaren således att motse en för honom kännbar börda i form
av skadestånd, och därför kan man icke anse, att preventionshänsynen
skulle äventyras. Å andra sidan förhåller det sig väl oftast så, att ett
för skadevållarens ekonomiska ställning alltför påkostande skadestånd
blir till en del, kanske till en stor del, obetalat. Jämkas skadeståndet
redan i domen, uppnås på rättslig väg från början samma faktiska
situation, i vilken förhållandet mellan den skadelidande och skade-
vållaren ändå utmynnar genom svårigheten resp. omöjligheten för
den senare att fullgöra skadeståndet. Därför kan jämkningen inte



182 ERIK AF HÄLLSTRÖM

anses inkräkta på reparationsprincipen, sådan som den faktiskt ge-
staltar sig. Riktigheten av det sagda får bekräftelse när man tänker
på de stora ersättningsbelopp, till vilka medellösa järnvägsfunktio-
närer dömas i anledning av tågurspårningar och sammanstötningar,
som de förorsakat ofta nog genom en lindrig oaktsamhet. För dessa
funktionärer, som leva på en ringa lön, äro dessa ersättningar ruine-
rande. Men åtminstone hos oss i Finland förfar man så, att järnvägs-
styrelsen, sedan några mindre poster blivit erlagda, efterskänker resten
av det utdömda skadeståndet. Jag har inte hört någon påstå, att denna
praxis — och med den utsikten att få skadeståndet nedsatt — skulle
lett till mindre aktsamhet eller större vårdslöshet, och därmed är alltså
inte preventionsprincipen äventyrad. Och knappast kan man heller
anse att järnvägsstyrelsen har gjort verklig förlust genom att avskriva
sin fordran, vilket visar att reparationsprincipen knappast blir lidande.

Jag är nu icke i tillfälle att närmare ingå på övriga av inledaren
åberopade fall. De synpunkter han anlägger synas mig i allo vara väl
motiverade.

Av vad jag har anfört torde framgå, att jag skulle vara beredd att ge
domaren en något större prövningsrätt än inledaren. Jag ger visserligen
inledaren rätt däri, att det inte är rådligt att i nordisk rätt upptaga en,
allmänn regel som den schweiziska. Det heter ju i den schweiziska lagen:
Art und Grösse des Ersatzes fiir den eingetretenen Schaden bestimmt
der Richter, der hierbei sowohl die Umstände als die Grösse des Ver-
schuldens zu wiirdigen hat, ett stadgande, som praktiskt taget ger
domaren fullständig frihet utan någon rättslig standard att gå efter.
En så obegränsad prövningsrätt går för långt, och jag tror knappast
att våra domare göra anspråk på en så oinskränkt fullmakt. Som
översta grundsats bör man därför, trots det som jag här har anfört,
också härefter godkänna, att när skuld konstateras föreligga, ersätt-
ningen bör dömas fullt ut. En sådan regel kan försvaras redan därför
att i det stora flertalet ersättningsmål det alls icke blir fråga om gra-
dering av skulden. Men till denna allmänna regel synes mig kunna
och böra fogas ett kompletterande tillägg av innehåll, att när skulden
är ringa och det fulla skadeståndet skidle drabba den ersättnings-
skyldige oskäligt hårt, domaren ges rätt at nedsätta ersättningen eller
låta den helt bortfalla. Ett sådant kompletterande tillägg skulle jag inte
önska ge prägeln av ett undantag, som skulle tolkas restriktivt, utan
det borde betraktas som en integrerande del av den allmänna regeln.
Jag skulle inte heller kräva, att den fulla ersättningen borde vara
ruinerande för den skadeståndspliktige eller att situationen borde vara
så kritisk, att jämkningen framstår som en akt av benådning; något
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mindre stränga krav härvidlag synes mig vara nog, och, såsom jag
redan antydde, bör uppmärksamhet ägnas också åt den skadelidandes
ekonomiska och andra förhållanden.

Ordnade på detta sätt synes mig skadeståndsreglerna bli smidigare
än vad de äro nu. Domarna skulle få den utvidgade prövningsrätt, som
de nu efterlysa men farorna av en så allmän regel som den schweiz-
iska tillika avvärjas.

Vad jag här anfört, avviker ju egentligen inte från inledarens fram-
ställning, utam bygger på den, Jag har ju blott upptagit ett av de av
inledaren som undantag betecknade fallen, som syntes mig vara vik-
tigare än de andra och som borde beredas plats vid sidan av den
allmänna regeln.

Revisionssekreterare, jur. dr. Ivar Strahl (S):

Det är inte min mening att närmare gå in på de olika fall, där man
kan tänka sig nedsättning av skadestånd. Detta är frågor, som i mitt
tycke inledaren belyst på ett förträffligt sätt. I stället skulle jag vilja
anlägga några mera allmänna synpunkter av betydelse för ämnet.

En utgångspunkt för våra överläggningar är gällande rätts stånd-
punkt, att den som genom culpös eller dolös handling har orsakat
skada med avseende å annans kroppsliga integritet eller honom till-
höriga saker i princip är skyldig att ge ersättning för skadan med
dess hela belopp. Denna regel har gått, åtminstone oss jurister, så i
blodet, att man har svårt att se på den förutsättningslöst.

Det är då av ett visst intresse att göra klart för sig, att en allmän
regel med det innehållet är av ganska sent datum i svensk rätt. Den
tillkom nämligen såsom allmän regel först på 1800-talet. I äldre rätt
gjorde, som bekant, böter i stor utsträckning tjänst som skadestånd,
i det att den kränkte fick del av böterna. Böter förekom emellertid
naturligtvis bara vid vissa slags gärningar. Böternas belopp var i
allmänhet bestämt i lagen efter viss taxa och beroende på dels den
yttre effektens beskaffenhet men dels också skuldgraden. Vid sidan av
böter och i stigande omfattning allt efter som tiden led förekom skade-
stånd, men också bestämmelserna om skadestånd hade bara avseende
på vissa särskilda slags handlingar. Ännu så sent som i mitten på
1800-talet vågade Schrevelius inte hävda, att oaktsamhet, som intet var
grov, generellt medförde skadeståndsskyldighet vid skada å egendom.
Också i bestämmelserna om skadestånd togs ibland, när det gällde
beloppet, viss hänsyn till vad det egentligen var som lades den skade-
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ståndsskyldige till last. Ett sådant fall var det, att någon umgåtts
oaktsamt med eld och därigenom vållat eldsvåda. Enligt 1734 års lag
slapp han, om oaktsamheten var ringa, undan med att betala fjärde-
delen av vad han annars måst betala. På det hela taget var det, i be-
traktande av dåtidens enkla förhållanden, någorlunda väl sörjt för
att det inte skulle behöva inträffa att någon blev betungad med en stor
skadeståndsbörda utan att han gjort någonting som en omtänksam
man förmår undvika.

Emellertid framträngde tanken på en allmän skadeståndsregel,
byggd på culpa och innebärande rätt till ersättning för hela skadan
oberoende av skuldens storlek. Den kom till uttryck, låt vara på ett
ofullkomligt sätt, i 1864 års strafflag i samband med att botsystemet
avskaffades.

Det märkliga är nu, att vid samma tid som denna regel efter en
lång utveckling slog igenom, förhållandena höll på att ändra sig på ett
sätt, som snart kom regeln att framstå såsom behäftad med svåra
brister. Vad som hände var, att riskerna för skada i oerhörd grad
ökades genom industriens och kommunikationsmedlens utveckling.
Gulparegein visade sig otillräcklig, i det att den lämnade utan ersätt-
ning många fall, där de nytillkomna riskerna påkallade ersättning.
Man blev tvungen att i stigande omfattning komplettera culpaansvaret
med strikt ansvar. Men vidare — och det har intresse i detta samman-
hang — kom det att i en helt annan utsträckning än förut inträffa,
att skada till mycket betydande belopp orsakades genom en oaktsam-
het som inte var värre än att snart sagt vem som helst kan göra sig
skyldig till den. Detta har medfört, dels att skadeståndsrätt måste i
stor utsträckning uppstå mot personer som inte har möjlighet att full-
göra sin skadeståndsskyldighet, dels att samhällsmedlemmarna måste
leva under en inte obetydlig risk att trots de bästa föresatser ådraga sig
mycket betungande skadeståndsskyldighet.

Delvis under trycket av de ändrade förhållandena har då ett nytt
rättsinstitut vuxit fram, som övertagit mycket av skadeståndsrättens
uppgift i vad avser att ersätta skador. Jag syftar på försäkringsvä-
sendet. Genom frivillig försäkring mot skador av allehanda slag har
samhällsmedlemmarna i stor omfattning skyddat sig mot skador, mot
vilka skadeståndsrätten inte kunnat ge skydd. Mot olycksfall i avlönat
arbete har obligatorisk försäkring införts. Likaså har skador genom bil-
trafiken i stor utsträckning gjorts till föremål för obligatorisk försäk-
ring. Och därtill kommer folkpensioneringen med dess hela folket om-
fattande försäkring mot bl. a. invaliditet och nu senast, ehuru ännu inte
ikraftträdd, den obligatoriska allmänna sjukförsäkringen, som också
omfattar försäkring mot kroppsskada.
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Jämfört med skadeståndsrätten har försäkringsväsendet vissa up-
penbara företräden. Ben skadelidande får verkligen ersättning. Er-
sättningsbördan lägges inte bara på en person, för vilken den kan bli
mycket betungande, ja ruinerande. Och slutligen: man behöver inte
binda ersättningen vid förutsättningen att det finns en skadestånds-
skyldig. I själva verket är en sådan förutsättning från den skade-
lidandes synpunkt något ovidkommande. Det måste i och för sig vara
ett önskemål, att ersättning ges för personskador och sakskador oav-
sett om någon viss person kan göras ansvarig för skadan. För den
skadelidande är förlusten lika svår i ena som i andra fallet.

När nu som sagt försäkringsväsendet till stor del har övertagit
skadeståndsrättens uppgift att ersätta skador, har man föranletts att
överväga, om det är anledning att bibehålla en skadeståndsskyldigs
ansvar i sådana fall där skadan ersattes genom försäkring. På den
vägen har man som bekant slagit in. Vi har bestämmelser som i viss
omfattning utesluter regress för försäkringsinrättning som utbetalat
ersättning. I den senaste försäkringsanordningen, den allmänna sjuk-
försäkringen, har man gått så långt att man helt avskurit sjukkassan
från rätt att regressvis vända sig mot den som framkallat försäkrings-
fallet. Det är tydligen en viktig uppgift att ånyo genomtänka regress-
bestämmelserna för att ordna dem till ett rationellt system.

Men utvecklingen av försäkringsväsendet ger också anledning att
överväga mera självständiga modifikationer i skadeståndsreglerna.
Om uppgiften att ersätta skador i så stor utsträckning, som faktiskt
visat sig möjlig, kan skötas av försäkringsväsendet, blir skadestånds-
rättens betydelse för denna uppgift mindre än förut. Kvar står, att
skadeståndsansvar kan vara erforderligt med hänsyn till dess värde
såsom skadeförebyggande faktor, men när det gäller gottgörelse av
lidna skador kan man i viss utsträckning lita till försäkringsväsendet.

Detta gör det lättare än förut att begränsa skadeståndsrätten. Vill
den som hotas av skada gardera sig, kan han, i den mån inte för-
säkring obligatoriskt är anordnad, teckna frivillig försäkring. Och
observera, att det måste han i alla händelser göra, om han vill känna
sig trygg. Ty skadeståndsrätt inträder blott i vissa bland de många
fall, i vilka hans egendom eller han själv kan drabbas av skada.

Det förefaller därför, som om man utan större betänkligheter skulle
kunna taga så mycken hänsyn till dem som hotas, inte av skada, men
av att ådraga sig skadeståndsskyldighet att man medger möjlighet
till nedsättning där skadeståndet eljest skulle bliva oskäligt betungande.

Det är fråga värt, om man bör stanna vid detta eller om man inte
kunde för en viktig grupp av skador, nämligen skada på person, ge-
24
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nerellt maximera ersättningarna, Det är för sådana skador som folk i
gemen lättast kan ådraga sig skadeståndbördor, och dessa kan lätt
gå upp till mycket betydande belopp. För sådana skador finns det i
stor utsträckning obligatorisk socialförsäkring. Man måste fråga sig,
om inte dessa försäkringar i stort sett bör anses tillräckliga för att
ersätta dessa skador. Det invändes, att försäkringsbeloppen är låga,
och det är riktigt. Men om de är för låga, förefaller det bättre att höja
dem för alla än att som nu låta en stor mängd skadade nöja sig med
dessa låga belopp och låta några erhålla mera, beroende på den från
deras synpunkt ganska ovidkommande omständigheten att det finns en
skadeståndsskyldig" och att han kan betala.

Det förefaller också finnas goda skäl för att medge möjlighet till
minskning av skadeståndet när skada orsakats genom en tillfällig
ouppmärksamhet eller ett misstag under brådskande omständigheter.
Vem som helst kan ju göra sig skyldig till en sådan oförsiktighet. Det
är inte tillfredsställande, att samhällsmedlemmarna i gemen, vi alla,
skall behöva leva under risken att genom en sådan oförsiktighet få
över oss en mycket betungande skadeståndsbörda. Om den skadeli-
dande i dessa fall inte skulle få full ersättning där skadan är stor,
vore detta inte värre, än att han redan enligt gällande rätt kan lida
samma skada utan att få något skadestånd alls, t. ex. därför att det
inte finns någon skadeståndsskyldig.

Med den uppläggning av frågan, som jag tillåtit mig, kommer jag
således till att det kan vara skäl att överväga ganska långtgående be-
gränsningar av skadeståndsskyldigheten. Men av de synspunkter jag
anfört följer inte, att det skulle vara att förorda att ge domstolarna
befogenhet att i varje särskilt fall efter skäligheten utmäta skadestån-
dets storlek. Den schweiziska ståndpunkten, att skadeståndets storlek
skall vara beroende av skuldens, gör på mig ett föråldrat intryck. Inte
ens den skillnad, som i vissa hänseenden göres i svensk rätt mellan
grov och mindre grov vårdslöshet, är för mig tilltalande. Man bör, me-
nar jag, inte anlägga moraliserande synpunkter på denna fråga utan
i stället söka sträva efter en socialt lämplig ordning.

Dr. jur. Astrup Hoel (N):

Mens løsningen av det foreliggende problem tar sigte på fremtiden,
forekommer det mig at selve problemets formulering og opstilling i
betænkelig grad hører hjemme i fortiden. For det er jo i denne form
problemet har været kjendt, og gjennemterpet, så langt tilbake den
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nuværende generation av jurister kan huske, og endda længer, uten
at det nogensinde har lykkes at komme til resultater der kan aner-
kjendes som fuldt tilfredsstillende.

Det spørsmål som da umiddelbart reiser sig. er hvorvidt man nogen-
sinde kan vente at finde en løsning ad denne vei. Jeg tror det ikke.
Og professor Ussings egen fremstilling, og hans indledningsforedrag
idag, viser på flere punkter at også han har hat den samme skepsis.
Han antyder jo at problemet hænger så nøie sammen med de erstat-
ningsretslige reformspørsmal i det hele, at det rettelig burde anskues
på bakgrund av dem.

Det er imidlertid utilfredsstillende at diskutere et spørsmål ut fra
en forutsætning, når man vet at dets løsning kun kan nåes ut fra gan-
ske andre forutsætninger. Det hadde derfor efter min mening været
langt at foretrække at man hadde tat spørsmålet op i forbindelse med
erstatningsrettens grundproblemer som helhet, slik at man kunde set
det i den rigtige sammenhæng. Den ramme som imidlertid er trukket
op om spørsmålet, forhindrer mig i at ta det op på så bred basis. Men
visse antydninger kan allikevel gjøres, for det første fordi uttrykket
»Omstændighederne iøvrigt« er vidtgående nok til at rumme så at si
hvad det skal være, og for det andet fordi professor Ussing selv på
flere punkter har gåt ind på de principer som ialfald efter min mening
bør være de bærende. Jeg tilføier at jeg derved kommer på linje med
Hr. Strahl som slår an den tone som efter min mening er den rigtige.

Den ældre problemstilling lider efter min mening av den grundfeil
at den søker en løsning gjennem en overveielse av forholdet mellem den
individuelle skadevolder og den individuelle skadelidende; derav disse
spørsmål om hvorvidt det er rimeligt og retfærdig at skadevolder
eller skadelidende skal bære hele tapet, eller hvorvidt tapet skal for-
deles mellem dem. — Mens det moderne standpunkt er at det ikke er
nogen tilfredsstillende løsning hverken at skadevolder eller skadeli-
dende bærer tapet ved den indtrufne skade (bortset fra forsætlig skade-
tilføielse og andre specialtilfælde), men at ordningen må være den at
tapet søkes iittignet, enten på alle som står i samme passive risiko-
forhold som vedkommende skadelidende, eller på dem der repræsen-
terer samme aktive risiko som skadevolderen, — slik at spørsmålet om
opgjøret i det enkelte skadetilfælde reducerer sig til det forholdsvis
betydningsløse spørsmål om hvilken av disse grupper der skal bære
tapet, eventuelt hvorvidt det skal fordeles mellem grupperne.

Professor Ussing er i nogen grad inde på dette synspunkt. Han
henviser til forsikringsavtalelovens § 25, som netop gir uttryk for
principet, idet det her i realiteten blir fastslåt at uagtsomt tilføiede
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skader kan utlignes på den gruppe personer som står i samme risiko-
forhold som den enkelte skadelidende. Men hvad professor Ussing
ikke nævner, — noget som har forbauset mig, for jeg vet han mener
det, — er, at dette princip har et adskillig videre anvendelsesområde.
Hvis således de selvforsikrende storbedrifter, eller storinstitutioner
som stat og kommune, rammes av en uagtsomt tilføiet skade, står de
i nøiagtig samme stilling som et forsikringsselskap når det reiser et
regreskrav. Et sådant retssubjekt er i realiteten sit eget skadeforsik-
ringsselskap, ganske som ved hedriftsansvaret vedkommende bedrift
kan anskues som sit eget ansvarsforsikringsselskap. Og principet i
forsikringsavtalelovens § 25 fører da uvægerlig til at skadevolderens
erstatningspligt også her ophæves eller begrænses. Med andre ord, den
> Omstændighed iøvrigt« at skaden er voldt overfor en selvforsikrende
institution, er grundlaget for en nedsættelse av erstatningen. — Prin-
cipet får også anvendelse på den individuelle skadelidende som kunde
og burde ha tegnet forsikring, men som har forsømt det. Dette er
særlig anvendelig ved brandforsikring, men får også sin anvendelse
ved andre forsikringsformer, som kaskoforsikring på biler og i visse
tilfælde ulykkesforsikring. Hvis man ikke her begrænser den uagt-
somme skadevolders erstatningspligt, kommer den gruppe av perso-
ner som forsømmer at tegne forsikring, i en gunstigere stilling end
den gruppe som tegner forsikring. På den sidste gruppe sker der en
utligning av de tap der skyldes uagtsomme skadevoldere, den første
gruppe slipper. Da det er en urimelighet, forekommer det mig at
også forsømt forsikring, hvor den burde ha været tegnet, er en av de
»Omstændigheder iøvrigt« som begrunder en nedsættelse av erstat-
ningen.

Jeg kan også nævne, skjønt det strengt tat ikke hører hjemme i
denne sammenhæng, at professor Ussing har villet gå endnu videre,
idet han har anbefalet utviklingen av en almindelig »tingsulykkesfor-
sikring«, omfattende alle tidligere skadeforsikringsbrancher og endnu
adskillig mere. Resultatet herav vilde være at § 25 fik et langt større
anvendelsesfelt end hittil. Jeg vil benytte anledningen til at si at jeg
er ganske enig i denne tanke, og anbefaler den på, det varmeste til
utførelse i den utstrækning det er forsikringsteknisk mulig, tiltrods
for at den av professor Ussing er fremhævet som et alternativ, og i
opposition, til en anden tanke som jeg for mit vedkommende har
utkastet.

Det eiendommelige er nemlig, at skjønt professor Ussing har gat
meget langt i at erkjende den skadeutjevnende betydning av forsik-
ringen på den skadelidendes side. har han med neb og klør motsa t sig
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de helt tilsvarende, og efter min mening uundgåelige, principer som
må gjøre sig gjældende når man anskuer skadevolderens forhold under
samme synsvinkel.

Professor Ussing kjender spørsmålet her kun som et sporsmål om
»ansvarsforsikringens betydning«, og baserer sig på ansvarsforsik-
ringen i den hidtil drevne form, nemlig som en forsikring mot erstat-
ningsansvar, altså skadevolderens forsikring av sin egen interesse i
at velte erstatningsansvar fra sig. Dette fører bl. a. til de resultater
som professor Ussing har anført på s. 47, og som efter min mening
er noget eiendommelige. De går jo ut på følgende: Hvor en skade er
voldt, og der foreligger såvel forsikring på den skadelidendes side som
ansvarsforsikring på skadevolderens side, skal man først danne sig
en mening om, hvorvidt man i henhold til § 25 vilde ophæve al er-
statning eller bare idømme en nedsat erstatning. Hvis man vil ophæve
al erstatning, d. v. s. la skadevolderen gå fri, skal der overhovedet
ikke tages noget hensyn til ansvarsforsikringen, så at både skadevol-
deren og hans ansvarsselskap begge skal gå helt fri. Kommer man
derimot til det resultat at der bør ydes en viss nedsat erstatning, skal
der tages hensyn til ansvarsforsikringen. Dette får så den følge at
den nedsatte erstatning nu forvandles til fuld erstatning, som skal
bæres av ansvarsselskapet. Efter min mening er dette princip van-
skelig at gjennemføre, og endnu vanskeligere blir det at få publikum
til.at forstå dets retfærdighet. — Jeg kan også tilføie at uttaleisen i
den norske højesteretsdom av 1930, som professor Ussing nævner s.
45 til støtte for sine anskuelser om ansvarsforsikringen, er modificcrt
ved uttalelser i en dom av 1940 — Høiesteret har jo på dette felt
gjort nogen fremskridt siden 1930, — en dom som jeg desværre ikke
får tid til at gå nærmere ind på, men hvor det ialfald tydelig er sagt
at adgangen til at tegne ansvarsforsikring er en faktor av betydning
for erstatningsspørsmålet. Og hvis man analyserer denne uttalelse
skarpt, vil man komme til ganske instruktive resultater.

Jeg kan ikke ta op alle de spørsmål ansvarsforsikringen reiser. Men
jeg må ialfald peke på at de vanskeligheter og den mangel på linje
man her overalt møter, skriver sig fra at ansvarsforsikringen desværre
endnu arbeider på et primitivt grundlag, som der er al opfordring (il
at søke reformert, således som tendensen allerede er i den tvungne
ansvarsforsikring. Og dette er vel at merke ikke bare et rent forsik-
ringsteknisk' spørsmål, idet meget kan opnåes gjennem lovgivningen,
nemlig ved en revision av forsikringsavtaleloven, specielt dens bestem-
melser om ansvarsforsikring. Hvad det gjælder, er at få lagt ansvars-
forsikringen på et høiere etisk plan ved at gjøre den til en forsikring
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av den skadelidendes interesse, slik at den også kan brukes som be-
grundelse og synspunkt ved erstatningsspørsmålenes avgjørelse. Man
kan ikke begrunde eller begrænse et ansvar utad ved en henvisning
til at skadevolderen har forsømt at vareta sine egne interesser, så-
ledes som forholdet er når ansvarsforsikringen drives i sin nuværende
form. Men man kan begrunde det hvis man på basis av en reformert
ansvarsforsikring kan anlægge en social-etisk synsvinkel, og spørre
om skadevolderen har opfyldt sin samfundsmæssige pligt til at vareta
den skadelidendes interesser ved en forsikring til gunst for ham, og
hvilke følger det bør ha at han eventuelt har undlatt det. Derved blir
det også mulig at fastslå en maksimalgrænse for erstatningen, idet
man f. eks. fastslår at har denne skadevolder opfyldt sin forsikrings-
pligt, og er forsikringssummen det og det, så skal også ansvaret være
begrænset dertil.

Gjennem en tilfredsstillende ordning av ansvarsforsikringen kan
man altså komme frem til et maksimalansvar, men man får ikke det
endelige resultat. Dette vil nemlig måtte bero på en vurdering av
skadetrlfældets særlige forhold. Selv om man tænker sig det hele for-
sikringssystem fuldt utviklet både på de skadelidendes og skadevol-
dernes side, kommer man nemlig ikke utenom de specielle ornstændig-
heter ved skadetilfældet. Derav vil det bl. a. avhænge hvorledes skaden
i det enkelte tilfælde skal fordeles mellem grupperne. Man bør her
ikke være for ængstelig for at pålægge de aktive interesser et visst
ansvar. På den anden side anser jeg det ikke som git at en storbedrift
ubetinget og altid bør være eneansvarlig for de skader som gjøres,
selv om der foreligger forsikring på den skadelidendes side. Generelt
kan alene siges at der må ske en utjevning efter et skjøn over skade-
tilfældets omstændigheter, og av disse omstændigheter er skadevolde-
rens skyld kun den ene. På ett yderpunkt står forsåvidt de rent ka-
suelle skadetilfælde, på det andet yderpunkt den forsætlige skade-
tilføielse, og midt mellem disse yderpunkter har man den hele skala
av uagtsomhetstilfælde, som indeholder dels et skyldmoment, dels et
kasuelt moment, og hvor kun et skjøn kan avgjøre skadetilføielsens
erstatningsretslige betydning og rækkevidde. Men selvsagt kommer
også andre faktorer end skylden i betragtning. Der er rigtignok her
grund til at advare mot en overspændelse av det så sterkt misbrukte
»adækvans«-begrep. De faktiske eiendommeligheter ved skadeforår-
sakelsen spiller i virkeligheten en langt større rolle. Jeg kunde, hvis
tiden hadde tillatt det, illustrere dette ved en dom av den norske høie-
steret (det er forøvrigt den før nævnte dom av 1940), hvor man des-
værre lot sig forlede til at anlægge en ren adækvansbetragtning, og
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derved kom til et resultat som ialfald efter min mening er ganske galt,
istedenfor at koncentrere sin opmerksomhet om selve skadeforårsa-
kelsens karakter.

Vi kommer formodentlig ikke utenom en nordisk erstatningslov.
Men forat den skal bli tilfredsstillende, er det for det første nødvendig
at den ikke gjøres til en kodifikation i snevrere forstand, hvorved
man bare søker at samle de tidligere kjendte erstatningsregler i lovs
form. Den må bli en virkelig nydannelse, som tar alle spørsmål op
på frit grundlag. Videre er det en nødvendig forutsætning at der sker
en sammenarbeidelse av de erstatningsretslige og de forsikringsretslige
spørsmål, og at der i forbindelse dermed finder sted en passende re-
vision av forsikringsavtaleloven. Hvis dette blir gjort, kan man endnu
i vor tid opleve et tilfredsstillende og moderne erstatningssystem.

Jeg vil imidlertid slutte med at anbefale at denne sak ikke forhastes,
men at man venter indtil modningsprocessen er tilstrækkelig langt
fremskreden til at man har de fornødne forutsætninger for at nå til-
fredsstillende resultater.

Professor, dr. jur. O. A. Borum (D):

Jeg vil gerne have lov til at begynde med at sige, at jeg synes, at
professor Ussings behandling af det foreliggende emne, både afhand-
lingen og hans indledning i dag, er et mønster på, hvorledes et lov-
gi vningspolitisk emne skal behandles. Det er ikke her tale om nogle
almindelige principer, som stilles op mod hinanden, antages eller for-
kastes, men om en dybtgående realpolitisk undersøgelse, der søger at
gruppere de forskellige tilfælde, som den regel, man drøfter, kan an-
tages at ville få indflydelse på. Ussings resultater er, som professor
af Hällström bemærkede, næsten ikke til at kritisere, selvom man har
den største lyst dertil.

Jeg har tidligere selv gjort mig til talsmand for en videregående
adgang til lempelse af den almindelige erstatningsregel, idet jeg er
gået ind for en regel, der både tager hensyn til skyldgraden og par-
ternes økonomiske forhold, en regel opbygget i analogi med de regler,
vi allerede har i de nordiske love om umyndighed og værgemål om
børns og sindssyges ansvar, og som svarer til den svejtsiske lovs al-
mindelige lempelsesregel. Jeg kan nok se, at der er betænkeligheder
ved at gå så vidt, idet der vil kunne komme en usikkerhed i praksis,
der kan virke uheldig. Men jeg må dog give tilslutning til professor
af Hällströms udtalelser om, at det er uheldigt, som det faktisk er
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idag, at domstolene i realiteten gennem deres praksis lemper den
almindelige erstatningsregel og vægrer sig ved at give fuld erstatning
i tilfælde, hvor de navnlig af hensyn til den ringe skyldgrad eller af
hensyn til skadevolderens dårlige økonomiske forhold mener, at det
fulde ansvar ville virke for hårdt, men er henvist til at benytte en
utilfredsstillende begrundelse, idet de må benytte sig af fiktioner, som
det var heldigst at undgå. Jeg tror, at Ussings forslag om en generel
benådningsregel ikke går langt nok, og mener ligesom professor af
Hällström, at man i hvert fald bør gå et lille stykke længere og antage
en almindelig regel om, at når skylden er ringe, og fuld erstatnings-
pligt ville ramme den ansvarlige urimeligt hårdt, er der adgang for
domstolene til at nedsætte erstatningen.

Der er imidlertid en anden betragtning, som jeg gerne vil fremføre
her i dag, og som har tilknytning til, hvad der er blevet sagt af dr.
Strahl og dr. Astrup Hoel. Jeg forstår, at man har taget dette emne
op på det 18. nordiske juristmøde som et led i bestræbelserne for even-
tuelt at komme frem til en fælles nordisk lovgivning om erstatnings-
retten. Jeg er imidlertid betænkelig ved tanken om en kodifikation af
erstatningsretten. Jeg er — ligesom de to sidste talere — tilbøjelig til
at mene, at spørgsmålet om erstatningsrettens stilling endnu er så uaf-
klaret på grund af hele sammenhængen med forsikringsinstitutet, at
tiden ikke er moden til lovgivning herom. Det er ikke til at overskue,
hvad der vil blive tilbage af erstatningsretten, når forsikringsinsti-
tutet har nået den udvikling og har fået den stilling, som meget tyder
på, at det vil få i de kommende år. Jeg er derfor betænkelig ved, at
man nu forsøger at udforme generelle erstatningsregler, fælles for de
nordiske lande. Et forsøg herpå vil let kunne blive en hæmning, et
bånd på den retsudvikling, som er ønskelig i de kommende år. Det vil
kunne blive en hindring for, at forsikrings væsenet får den indflydelse
på erstatningsreglerne, som det efter den antagelige udvikling bør have.

Diskussionen i dag har gjort sin gavn, hvis den fører til en mere
nuanceret praksis, der tager større hensyn til enkelttilfældene. Virk-
ningen af ny lovgivning på dette område er derimod vanskelig at
overskue. Man bør efter min opfattelse tænke sig om flere gange, før
man skrider til en lovfæstelse af en fælles nordisk erstatningsret.

Høyesterettsadvokat R. Karlsrud (N):

Det som for meg står som det vanskelige problem er hva en slig
regel som professor Ussing har slått til lyd for vil bety i det hele tatt
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for erstatningsretten. Jeg er tilböyelig til å tro at når professoren har
trukket opp visse regler for begrensningen av culpa-ansvaret, men
på den annen side vil utelukke slik begrensning av ansvaret for farlig
bedrift, da viser allerede dette at man er inne på en feilaktig oppfat-
ning. Hvis erstatningsansvaret overhodet skal begrenses ut fra indi-
viduelle hensyn, så er det vanskelig å forstå hvorfor disse hensyn kun
skulle tas i betraktning når det gjelder culpa-ansvaret. Vi vet jo at
erstatningsretten gjennom de siste menneskealdre har undergått stor
utvikling, og utvikling nettopp i den retning at skylden nær sagt spil-
ler mindre og mindre rolle. Når det gjelder ansvar for såkalt far-
lig bedrift, så er i grunnen kravet til culpa erstattet med et krav om
typisitet, idet man söker å finne ut hvor ofte vedkommende skade
opptrer, hvor typisk den er. Da forekommer det meg at hvis man
först skal ta hensyn til skadevolderens forhold så må disse hensyn
også tas når det gjelder ansvar utenfor culpa-regelen, idet det vil
være naturlig å legge vekt på hvor typisk den spesielle skade er, hvilke
omstendigheter som foreligger i det enkelte tilfelle o. s. v.

Jeg har vanskelig for å forstå annet enn at hvis man först vil be-
gynne å lempe på erstatningsreglene, så vil denne lempning bre seg som
ringer i vannet, og jeg tror at man må oppta til ny behandling også an-
svar i kontraktsforhold. Derfor forekommer det meg at når selve emnet
er begrenset til å gjelde erstatning utenfor kontraktsforhold, så er det en
begrensning som kanskje kan trekke et litt for tett slör over at pro-
blemene har en ganske annen rekkevidde. For meg står det slik at
hvis man skal trekke inn en slik regel som professor Ussing har nevnt,
så risikerer man at hele erstatningsretten må i stöpeskjeen.

Et annet moment som jeg tillegger stor betydning, når det gjelder
en slik lempningsregel, det er hvor vidt man i disse spørsmål skal
legge hovedvekten på hensynet til skadevolderen eller hensynet til
skadelidte.

Selve programmet for denne diskusjon er jo i virkeligheten hen-
synet til skadevolderen: »Bör erstatningen begrenses «,
heter det. Jeg tror at mine tanker faller sammen med hva den siste
taler, og også enkelte andre, har antydet, nå de er kommet inn på en
utvidet anvendelse av forsikringsvesenet, hvilket jo bygger på at skade-
lidte skal få sitt tap dekket. En av måtene å dekke tapet på er å på-
legge den skyldige ansvaret, men det er ikke den eneste maten a gjöre
det på. I det hele tatt mener jeg at utgangspunktet for en diskusjon
må være hensynet til skadelidte. Da vil det være en formsak hvorledes
man griper problemet an, om man ser det ut fra et individualistisk
eller sosialpolitisk synspunkt. Hvor vidt man vil organisere det hele
25
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som en sosial forsikring som alle forplikter å tegne eller om man vil
gjöre det på en annen mate, er et spørsmål som jeg tror må löses ut
fra de politiske forhold i hvert enkelt land. Å uttale seg generelt i dag,
tror jeg ikke er mulig. Det er ting som ikke må glemmes, nemlig at
selv om hensynet til skadelidte bör være det avgjörende, så må man
opprettholde prevensjonshensynet. Min oppfatning faller her ikke
sammen med dr. Astrup Hoels, som så vidt forstås la hovedvekten på
reparasjonshensynet, og det er en farlig linje å slå inn på. Det er for
den enkelte mann i samfunnet av den störste betydning at han vet at
uforsiktighet må betales. Det menneskelige sinn er så pass enkelt at
det reagerer på hvor vidt en uforsiktighet koster penger eller ikke.
Derfor tror jeg at å slå inn på den rene forsikringslinje og å dekke
tap gjennom ren forsikring er absolut ugjennemförlig, og at det heller
ikke er riktig. Men en kombinasjon, som også ble antydet av dr. Astrup
Hoel, hvor man delvis lar skadevolderen betale en premie og delvis
betale erstatning ved siden av kan være praktisk uten at det er ve-
sentlig hvorledes man her ordner spørsmålet i detaljer. Hovedsaken
er at en forsikring mot skader ikke må frita skadevolderen helt ut
for ansvar. Et visst ansvar skal enhver skadevolder ha, men noe lem-
pet, og det burde kunne ordnes ved en felles forsikring. Så lenge disse
spørsmål ikke er löst og i det hele tat t så lenge man ikke i den for-'
bindelse overveier alle de problemer som reiser seg innen hele er-
statningsretten, vil det ikke före frem å ta standpunkt for eller imot
det specielle spørsmål som er reist gjennom professor Ussings fore-
drag. Det må ses i sammenheng med en rekke andre spørsmål og da
kan det også löses.

Professor, jur. dr. Ragnar Bergendal (S):

Jag skall be att få framföra endast några lösryckta reflexioner i an-
ledning av vad vi i detta ärende har fått läsa och i dag fått höra. Jag
kan i mycket ansluta mig till den siste ärade talaren, ehuru jag i
motsats till honom icke alls praktiserar.

Jag stryker under vad han sagt, att det nog är svårt att behandla
denna fråga begränsad till vanligt utomobligatoriskt skadestånd och
närmast inom området för culparegeln. Jag tror och har trott länge,
att själva gränsen mellan obligatoriskt och utomobligatoriskt skade-
stånd i stora grupper utav fall kanske inte är obefintlig, men svår att
fastställa, och i många fall utan större verklig betydelse. Samma
synpunkter, som gör sig gällande i realiteten, när det gäller att genom
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värdering bedöma och avväga förhållandet mellan den skadevållande
och den skadelidande, ter sig i stora grupper av fall likartade på båda
sidor om gränsen. Man kan ju visserligen alltid på inomobligatoriskt
område tala om något slags garanti, men jag tror icke att den syn-
punkten har någon större betydelse annat än i vissa grupper av fall.
Å andra sidan, och det är jag ännu mera säker på, är gränsen mel-
lan culparegelns område och det utomobligatoriska ansvaret där utan-
för, det som vi ofta kalla strikt ansvar, visserligen inte alltid betydel-
selös, ingalunda, men den är delvis obefintlig, grundad på en fiktion.

Jag vill gärna begagna tillfället att säga, att man i svensk rätts-
praxis, när det gäller ansvar som formellt grundas på culparegeln, i
många fall såvitt jag begriper arbetar med en fiktion, i det att man
antager culpa där någon sådan i verkligheten inte finnes. Jag rekom-
menderar ett studium av alla de prejudikat vi har angående ansvar
for husägare för underlåtenhet att ha sandat på trottoarer när detta
har lett till att någon har ramlat omkull, och av några andra liknande
grupper av fall.

Detta, att gränserna icke kan dragas så skarpt, är ju icke något
skäl att avstå från att betrakta ämnet på en viss central punkt. Jag
har alldeles klart för mig att en jämkningsmöjlighet är mycket väl-
motiverad och jag skulle nog vilja gå litet längre än den ärade in-
ledaren, med den försiktighet som alltid utmärker honom, har velat
göra. Jag instämmer gärna med Professor af Hällström, att i varje
fall en billighetssynpunkt, som knappast någon har något emot, kan
tala för att man tar hänsyn inte bara till skadevållarens utan även
till den skadelidandes förmögenhetsintresse. Om han är mycket för-
mögen, så tilltalar det mig, att han inte bör få taga ut ett skadestånd
ända till sista styvern, när han inte behöver det. Det kan naturligtvis
sägas, att detta minskar trygghetskänslan för den som har förmögen-
het, men den trygghetskänslan är f.n. i Sverige, och jag tror i de andra
nordiska länderna också, så liten, att om vi gör ytterligare ett litet
intrång på den, så spelar det ingen nämnvärd roll.

Jag hörde med största intresse Dr. Astrup Hoels insättande av den
här frågan i det större sammanhang, som tar hänsyn till vad man kan
uppnå genom försäkring. Det skulle ha stora fördelar att ordna skade-
ersättningen genom försäkring, både de mera principiella, som Dr.
Hoel framhöll, och även den rent praktiska, att man skulle kunna
komma ifrån så mycket processande om skadestånd.

Olägenheterna härav betecknar väl i själva verket från praktisk
synpunkt kanske det viktigaste motargumentet mot en mera omfat-
tan jämkningsregel. Det blir ju så, att ingen på förhand kan räkna
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ut, huru en domstol skulle döma, och det blir nödvändigt att fråga
domstolarna, även i sådana fall där man i övrigt är ense om att skada
skall ersättas och ungefär om vilka synpunkter, som skall ligga till
grund för beloppets bestämmande. Visserligen kan efterhand komma
att utbilda sig några grupper av ofta förekommande fall, där en viss
enhetlig praxis kan tjäna till ledning, även för utomrättsliga avgöran-
den. Om det hela blir en angelägenhet att göra upp med försäkrings-
bolagen, så skulle det ju icke behövas någon jämkning i särskilda
fall utan den fulla skadan skulle alltid ersättas, utan att den skade-
vållande behövde betala ett motsvarande belöp. Därvid skulle jag nog,
som ett framtidsperspektiv, kunna tänka mig, att man kunde gå ännu
litet längre och icke stanna vid en fördelning mellan grupper av aktiva
och passiva. Vi kunde väl hava en allmän skadeförsäkring, som täckte
alltsamman och icke behövde suppleras nied någon ansvarsförsäkring.

Härvid kommer jag tillbaka till det spørsmål, som den siste talaren
underströk, men som förut knappast har varit berört. Jag tror näm-
ligen att man i detta sammanhang har särskild anledning att tänka
på frågan om skadeståndets preventiva funktion. Dr. Hoel lade sitt
resonnement så, som om den synpunkten var obefintlig eller åtminstone
utan praktisk betydelse. Det stämmer ju med att man låter ersättnin-
gen helt bestridas genom försäkring. Nu är det som inledaren har
framhållit en fråga, som det är svårt att veta någonting säkert om,
i vad mån skadeståndsreglerna utövar en preventiv funktion. Här är
det ju knappast fråga om vetande utan om tro, och jag vill gärna
bekänna mig till den lära som menar att det finns en sådan funktion.

Jag tror därvid inte, beträffande det stora flertalet fall av mera
vardaglig art, så mycket på att den ena eller andra individen just
när han tangerar en farlig situation överväger att här måste jag akta
mig, därför att jag kan eljest komma att betala skadestånd. Det skulle
jag knappast tro, bl. a. därför, att för de allra flesta föreligger ju
inte den risken. Folkets förmögenhetsförhållanden och exekutions-
rättens regler om utmätningsfrihet för den som inte har någon egent-
lig förmögenhet samverkar ju till att en mycket stor del, låt mig säga
80 pct. av folket, står utanför skadeståndsreglernas faktiska funktion.
Vilka skador de än gör, kommer de icke att betala ett enda öre.

I alla fall tror jag nog att ersättningsreglernas existens och till—
lämpning har en preventiv funktion. Det är nog så beträffande dessa
regler som beträffande många andra rättsregler, att de har en viss,
man kan säga, moralbildande effekt, inte så mycket genom att de
tillämpas i alla särskilda fall men genom att de tillämpas i en massa
fall och i en mängd mera betydande fall. Man kan kanske tillägga
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att även om regelns tillämpning stannar vid t. ex. en dom, så kan
det även utan efterföljande exekution ha en viss betydelse.

En hel del av dessa personer, som om de kände till förhållandena
och satte sig att tänka efter, skulle inse att jag kan göra vad som
helst utan att behöva betala skadestånd, skulle ändock betänka sig för
att göra något som förpliktade till skadestånd och akta sig för att vara
så slarviga att de skulle råka ut därför, helt enkelt på grund av det
nedslag som regeln har i den allmänna uppfattningen i samhället.
Därför tror jag att ersättningsreglerna har betydelse ur preventions-
synpunkt.

Om man skall gå över till ett mera försäkringsmässigt ordnande
av dessa ting, får man ju se till att det sker på ett sätt, som icke
alldeles avkopplar preventionen. Naturligtvis får man icke gå tillväga
så, att man ålägger den skade vållande ett visst ansvar för en del av
skadan utanför försäkringen. Härav skulle följa att om han vore för
fattig för att kunna betala denna del skulle den skadelidande till mot-
svarande belopp icke få någon ersättning. Man får i stället försöka
finna en ordning som skulle motsvara läget vid ansvarsförsäkring
med viss självrisk på det sättet att den skadevållande alltid måste
betala in något till försäkringen; det behöver bara vara ett jämförel-
sevis mindre belopp. Därvid får man ålägga försäkringsorganisati-
onerna att verkligen göra sin regressrätt gällande och taga ut dessa
belopp. Det är visserligen sant att försäkrings villkor som föreskriver
viss självrisk vid frivillig ansvarsförsäkring hos privata försäkrings-
bolag har slagit mycket illa ut under nuvarande förhållanden, men
det är väl icke uteslutet att en anordning kunde finnas, som verkligen
möjliggjorde att ett visst individuellt ansvar kvarstode — naturligtvis
inom den gräns till vilken man kunde komma genom de jämknings-
regler, som vi eljest här har talat om — och att det verkligen bleve
effektivt.

Præsidenten afbrød mødet kl. 12, hvorefter de danske, finske, norske
og svenske medlemmer — hver nation for sig — afholdt møder til valg
af nye styrelser.




