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Bør erstatning udenfor kontraktforhold kunne
nedsættes . . . . ?

Højesteretssagfører Henrik Bache (D):

Jeg kan slutte mig til den fremkomne tak til indlederen, det er et
meget fortjenstfuldt arbejde professor Ussing her har nedlagt. Prøver
man at gøre op, hvad der med et kort udtryk kan siges at være resul-
tatet af dette arbejde, så er det noget svært, men måske kan dog visse
linier trækkes op.

For det første, at indlederen mener, at der bør være adgang til at
lempe erstatningspligten, men dernæst, at denne adgang bør begræn-
ses og bør defineres nærmere. Det er i hvert fald indlederens mening,
at lempelsesbeføjelsen ikke kan overlades til domstolenes frie skøn, og
på det punkt må jeg erklære mig fuldstændig enig med indlederen,
ikke fordi jeg nærer nogen som helst mistillid til domstolene, men
fordi det ville betyde altfor stor usikkerhed i retstilstanden, hvis man
ikke havde faste regler at gå efter eller i hvert fald havde fået opridset
visse retningslinier. Det ville navnlig være umuligt at gennemføre for-
ligsmæssige ordninger af de allerfleste erstatningssager. I øjeblikket
er tilstanden således, det baserer jeg på statistik, der er udarbejdet
både for Norges og Danmarks vedkommende, at kun 1 pro mille eller
derunder af erstatningssagerne går til retssag. Tænker man sig, at de
resterende 999 pro mille ikke som nu kunne forliges, men også skulle til
retten, så vil man være klar over de fuldstændig umulige konsekvenser.

Indlederen opstiller da også en række synspunkter for, hvorledes
man skal praktisere lempelsen; de vigtigste, de, der vil være mest
praktiske i det daglige liv, er følgende:

I tilfælde, hvor et fuldt ansvar ville ramme for hårdt, bør der ske
lempelse. Og i de tilfælde, hvor skaden i forvejen er dækket af en
forsikring eller eventuelt på anden måde, bør man også skride til
lempelse. Heri kan jeg, og det kan sikkert de fleste, være enig, men
disse regler bærer ikke meget langt ud over, hvad tilstanden er idag.
I dag har man ganske de samme muligheder, om det så er med egentlig
hjemmel eller med en tiltaget hjemmel, det er et andet spørgsmål.

Min opfattelse er, at man bør gå meget videre end disse hovedlinier,
som indlederen har opstillet, og man må navnlig inddrage hele det
område, der hedder ansvar for farlig bedrift, under undersøgelsen og
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ikke gøre det til et bipunkt. Går man ind på en sådan undersøgelse
af punktet: farlig bedrift, vil man se, at det sikkert er kernepunktet
i problemet.

Et forslag til at begrænse ansvaret for »farlig bedrift« blev fremsat
allerede på det 16. nordiske juristmøde i Oslo i 1934, forhandlingerne
p. 217 ff; Tankens ophavsmand henviste til muligheden for, at den
enkelte skadelidte kunne dække sig ved egen forsikring. Hans tanker
blev på dette møde meget ilde modtaget, og der faldt hårde ord til.
ham fra så at sige alle sider, det blev endda skudt ham i skoene, at
hans forslag i så henseende var dikteret af, at han var forsikrings-
mand og dermed ville gavne forsikringsselskaberne. Det viser sig
imidlertid efter de idag faldne udtalelser, at de tanker, som han den-
gang fremførte, i virkeligheden havde bærekraft og nu har vundet
tilslutning fra en række ledende personer, der på ingen måde kan
siges at ønske at tjene forsikrings-verdenens tarv.

Ved løsningen af disse spørgsmål må man, hvis man skal stå på
sikker grund, spørge ligesom indlederen: Hvad ønsker man at opnå
med sine retsregler? Og her på dette område, erstatningsretten, er det
ganske givet, at der har altid været enighed om, at der var to hoved-
formål med vore retsregler, nemlig for det første genoprettelsen af
den skete skade, og dernæst forebyggelse af skader i almindelighed.

Der er et tredie moment, som meget sjældent bliver nævnt, men
som egentlig efter min mening er en ligeså fuld begrundelse for er-
statningsretten, nemlig tilfredsstillelsen af retsfølelsen. Jeg mener
imidlertid, at ser man på disse momenter, så bør man vende de to
første om og ikke tage genoprettelsen først; det, der er det centrale,
det betydningsfulde, det er forebyggelsen af skader, den bør sættes i
forgrunden, ikke alene af pædagogiske grunde, men fordi det er i
samfundets interesse, at værdierne bevares. Hvis man idag på fuld-
stændig bar bund skulle bygge en ideel retsorden op, og man så skulle
løse forebyggelsesspørgsmålet, præventionshensynet, så ville det sik-
kert være givet, at man først langt ude i rækken ville komme til
erstatningsretten. Skal vi løse forebyggelsesønsket, er erstatningsreglen
et meget dårligt middel. Det man ville gøre var, at man først og frem-
mest ville tilrettelægge et sikkerhedssystem: man ville så at sige lave
en færdselslov for de forskellige bedrifter, og så ville man efter at
have lavet den, søge at få den overholdt. Det var den rette måde at
etablere forebyggelsen på. Det er her, samfundet bør sætte ind overfor
de farlige bedrifter; overfor de særlig farlige kunne man så sige, at
de skulle kun have lov til at eksistere imod at få en koncession, som
bestemt fastsatte, hvad denne enkelte bedrift måtte gøre og skulle over-
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holde, de andre kunne man give mere generelle regler for. Selvfølgelig
er jeg klar over, at selvom man gik denne vej, ville der dog ske skader.

Jeg går derefter over til genoprettelsen, og om den vil jeg sige, at
det er ligeså iøjnefaldende som ved det første moment, at den ordnes
ikke tilstrækkelig rationelt og effektivt gennem en erstatningsregel.
Skal man finde en rationel og effektiv ordning for genoprettelsen, må
man henvise til forsikringsinstitutet; man må lade hver enkelt, som
kan vurdere sine egne goders betydning, tegne sin egen forsikring i
det omfang, hvori det kan gøres, og det bør principielt være en frivillig
forsikringsordning, for at den kan tilfredsstille netop de enkelte, dif-
ferentierede krav for den enkelte ejer af goderne. Jeg skal ikke for-
dybe mig i hele dette problem, det falder jo udenfor det foreliggende
emne i dag, men en skitsering er et nødvendigt led i opbygningen af
argumentationen. Men der er et spørgsmål af principiel betydning,
som jeg må røre ved, og det er den indvending, som jeg ved, at mange
sidder med: Hvad vil resultatet af disse utopiske tanker være? Vil
det ikke være, at man overvælter bedrifternes risiko på de skaderamte?
— det er jeg fuldstændig klar over, og derfor må man gå nøjere ind
på dette spørgsmål, og gør man det, så bliver man klar over, at det
rette er at overvælte risikoen; denne konsekvens må man tage med,
det er den enkeltes pris for at leve i et samfund, der har tilladt disse
»farlige« bedrifters beståen.

Så siges der videre, at denne konsekvens fører til, at bedrifterne
lukrerer, men det er ikke rigtigt; man kan udmærket godt gennem-
føre, at de ikke lukrerer. Man kan gennem de fornødne regler i skatte-
mæssig henseende, eventuelt ved afgift på den enkelte virksomhed, ved
prispolitik, avancebegrænsning, — ja, der kan opstilles mange andre
regler, — forhindre, at bedrifterne lukrerer på den enkeltes bekost-
ning, således at det hele udligner sig ved, at samfundet, og dermed
alle skadelidte, af bedrifterne får den tjeneste, som samfundet ønsker,
når det tillader disse farlige bedrifter.

Jeg er godt klar over, at tanker som disse kræver en lang modnings-
tid, men har man arbejdet problemerne igennem og stillet dem op,
så vil man se, at det vil være muligt at nærme sig disse linier, og
prøver man på at gennemføre dem og opbygge dem organisk, så vil
de give som resultat, for det første større ro og balance i samfundet,
for det andet at en række ganske overflødige retssager om overflytning
af lidt skade bortfalder, for det tredie, at man gør enhver ejer og
besidder af goder og enhver person, som har sit personlige livs og
helbreds goder, betydelig mere interesseret i at bevare goderne og sikre
dem; for det fjerde vil man fyldestgøre præventionen i det fornødne
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omfang, ved at de forsikringsselskaber, der skulle bære tabet og ska-
derne, ville se det som deres opgave at gøre en indsats i skadefore-
byggende henseende. Det er jo sådan, at hvad der er gjort, f. eks. i
brandforebyggende henseende, kan for den allerstørste dels vedkom-
mende tilskrives brandforsikringsselskaberne.

Men for det femte vil man opnå det gavnlige resultat at tilfreds-
stille retsfølelsen, hvis man i dette nye samfund får opdraget alle til
at føle, at skade bør undgås, og at det er dadelværdigt at anrette
skade. Den, der ikke får denne belæring tilstrækkeligt indprentet, eller
den, der overtræder den, må så rammes med straf, som kan gradueres
efter skylden, — der kommer skylden ind — og det skal være en straf,
der føles, ikke en bøde på 40 kr. for at brænde en stor virksomhed
af eller 14 dages hæfte for at slå et menneske ihjel ved automobil-
kørsel.

Højesteretsdommer Jesper Simonsen (D):

Også jeg kan slutte mig til den tak, som er rettet til professor Ussing
for det indlæg, han er fremkommet med, dels i skrift og dels i tale.

Skriftet bærer vidnesbyrd om en sober og velovervejet vurdering af
de forskellige hensyn, som må komme i betragtning ved den rette ord-
ning af disse spørgsmål, og man føler sig efter min mening særdeles
tryg under den vejledning, som professor Ussing giver.

Når jeg alligevel tager ordet for nogle ganske få bemærkninger, er
det, fordi jeg ud fra min praktiske erfaring som dommer gerne vil
fremhæve enkelte hensyn, som jeg ikke finder er kommet tilstrækkeligt
frem under den forhandling, der har fundet sted. Jeg indskyder her,
at mine efterfølgende bemærkninger kun har erstatningsansvar efter
culpareglen for øje.

Det er navnlig nedsættelsen af erstatning efter et dommerskøn, som
jeg vil hæfte mig ved, fordi det efter min mening vil være praktisk
uheldigt at komme ind på en sådan regel. Denne mening bygger jeg
på en mangeårig erfaring i dommergerning. Thi hvad vil det sige,
at dommeren efter sit skøn over sagens omstændigheder kan nedsætte
erstatningen? Fastsættelsen vil da til syvende og sidst i høj grad
komme til at afhænge af den pågældende dommers egen indstilling
overfor problemet, hvilket betyder, at et rent personligt moment ikke
kan undlade at spille ind. Man får som følge heraf en retspraksis, som
giver ringe vejledning. Thi dette personlige moment kan ikke få udtryk
i motiveringen på en sådan måde, at det kan give vejledning for efter-
følgende tilfælde. Der bringes herved en usikkerhed ind, som vil være
uheldig, allerede fordi det må opfordre til anlæg eller anke af rets-
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sager; thi hvorfor ikke tage chancen for, at næste instans kan have
et andet skøn? Man bør være varsom med at etablere en ordning, som
opfordrer til erstatningssager. Vi har jo i forvejen rigeligt af erstat-
ningssager.

Dernæst vil et sådant skøn reelt medføre en ulighed i erstatnings-
fastsættelserne, selvom den ikke kan påvises gennem en behandling
af domsmaterialet, fordi det afgørende moment unddrager sig påvis-
ning i domsbegrundelsen. Reglen må medføre en følelse af usikkerhed,
jeg tør næsten sige af vilkårlighed hos de parter, der står overfor
hinanden og skal have et sådant mellemværende gjort op. Denne
følelse kan næppe tilskynde til overenskomstmæssig ordning, men den
må som allerede nævnt friste til sagsanlæg.

Endvidere er der et andet moment, som jeg også ønsker at fremhæve
her. Jeg har det indtryk, at når man skal dømme i en erstatningssag,
er det skadevolderens ulykke, der træder stærkest i øjnene. Skade-
lidtes tab ligger i fortiden; han har ligesom mødt sin skæbne ved den
skade, der indtrådte, og han har allerede i større eller mindre grad
måttet indrette sig efter den. Når derefter retsafgørelsens dag kommer,
og det drejer sig om skade af nogen betydning, er det min erfaring,
at følelsen af, at der nu skal slås noget i stykker for den erstatnings-
pligtige rent psykisk, ubevidst vejer tungere end bevidstheden om den
fortidige skade, der overgik skadelidte, skønt forholdet ofte — navnlig
ved personskade — dog vil være det, at den forstyrrelse, skaden har
voldt i skadelidtes forhold, rækker langt videre, end udredelsen af et
pengebeløb vil gøre det i skadevolderens.

Jeg er af den opfattelse, at også et sådant moment kan virke i
retning af en vis ubillighed overfor den skadelidte, som jo forudsættes
at være uden skyld, medens skadevolderen har handlet culpøst. Jeg
skal kun fremhæve disse momenter, fordi jeg synes, at de må komme
i betragtning, når man vil tage stilling til ny lovgivning på dette
område.

Til sidst skal jeg understrege, hvad jeg lægger megen vægt på:
Gulpareglen er en gammel prøvet regel, godt indarbejdet i retslivet.
De skøn, der udøves over, om der foreligger culpa — altså afgørelsen
af, om der er ansvar eller ansvarsfrihed — har et solidt praktisk og
teoretisk grundlag. Selvom man på visse områder må gå nye veje ved
fordelingen af tabet ved indtrådt skade, bør man være meget varsom
med at bringe usikkerhed ind i culpareglens anvendelse ved, om jeg
så må sige, af medfølelse med skadevolderen at lempe hans erstat-
ningspligt på bekostning af skadelidte, hvis forhold har været dadel-
frit. Der ses i det hele taget intet grundlag i udviklingen for at svække
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culpareglens pædagogiske betydning, som tør siges at være af evig-
varende natur.

Dr. jur. Astrup Hoel (N):

Jeg skal bare et øieblik igjen få lov til at lægge beslag på forsam-
lingens opmerksomhet, nemlig i anledning av herrerne Karlsrud og
Bergendals bemerkninger om at mit indlæg i formiddag repræsenterer
en ensidig betoning av reparationsprincipet og skyter præventionsprin-
cipet i bakgrunden. Jeg tar da ordet nærmest ut fra den betragtning
at hvis der både fra norsk og svensk hold kommer bebreidelser for at
man forsømmer præventionsprincipet, hvad kan der ikke så ventes
fra professor Ussings side. Og præventive grunde tilsiger da en liten
bemerkning.

Saken er den at det overhodet ikke falder mig ind under behand-
lingen av erstatningsretslige spørsmål at tænke på hvorvidt man skal
bygge på præventionsprincipet eller reparationsprincipet. Disse prin-
ciper hører hjemme i et litet indledningsavsnit til erstatningsretten,
og det gjør man sig færdig med den første time man studerer saken.
At erstatningen er en gjenoprettelse, er en selvfølge. At den har en
viss prævenerende betydning, bør kanske omhandles litt nøiere, men
det hører dog allikevel hjemme under de rent generelle betragtninger.
Det er likeså unaturlig at trække ind gjenoprettelses- og præventions-
synspunktet under behandlingen av de specielle erstatningsproblemer,
som det vilde være i strafferetten at trække ind avskrækkelses- og
gjengjældelsesteorier under fortolkningen av hver eneste straffebe-
stemmelse. Tendensen til at gjøre dette kommer formodentlig av uvilje
mot en åpen anerkjendelse av det frie skjøn som avgjørelsesgrundlag.
I steden søker man så at dække sig bak disse generelle synspunkter,
som tilsyneladende skal gi domstolene veiledning i form av regler og
principer, hvad man ellers mener at måtte opgi.

Jeg tror ikke man behøver at opgi veiledningen for praksis om man
anerkjender det frie skjønsprincip. Veiledningen i de forskjellige
tvilsspørsmål kan gives gjennem en skala av konkrete eksempler,
hvorved man først påviser de sikre yderpunkter, bevæger sig nedover
til de mere tvilsomme tilfælde, og sluttelig diskuterer de yderst tvil-
somme tilfæilde, som derved blir stillet i lys av de øvrige. Der er neppe
nogen anden tilfredsstillende fremgangsmåte.

Jeg er selv ikke begeistret for at måtte anerkjende princip et om det
frie skjøn, hverken hvor det gjælder erstatningspligt eller skadefor-
deling. Der er imidlertid ikke nogen anden utvei, for livets og den
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juridiske tankes vilkår er slik at det uundgåelig må indrømmes et vidt
spillerum.

Direktør Egon Larsen (D):

Jeg tror, at det kan være ganske praktisk at prøve på at opstille
en illustration til alle de teoretiske betragtninger, der er fremme her i
dag, og som en sådan illustration taget ud af det daglige liv vil jeg frem-
drage nogle forhold for en fast ejendom.

Først vil jeg sige, for at det ikke skal blive indvendt, at jeg bevæger
mig udenfor det område, vi beskæftiger os med her i dag, at ejeren af
en fast ejendom jo er ansvarlig ikke alene for lejeren, altså for det
kontraktlige forhold, men også overfor alle andre personer, overfor
hvem hans bygning kan forvolde skade. Dette gælder ikke alene trafi-
kanter på gaderne, men det gælder også personer, som ukontraktmæs-
sigt opholder sig i ejendommen, hvilket for tiden sker i betydeligt
omfang som følge af den bolignød, der hersker i alle de nordiske
lande. Her er det efter min mening interessant, at vi har både culpa-
tilfældene og de skader, som forvoldes, uden at der foreligger culpa.
Hvis en ejendom er opført i strid med byggeforskrifterne eller er i en
dårlig vedligeholdelsestilstand, ja, så er det klart, at så foreligger der
culpa fra ejerens side, og han er erstatningspligtig med hensyn til for-
voldte skader.

For Københavns vedkommende har vi det specielle, at vi i bygge-
lovens § 61 har en regel, der indeholder et generelt påbud om, at en
ejendom med alt dens tilbehør, både udvendig og indvendig, til enhver
tid skal holdes i forsvarlig stand. Netop indenfor disse områder har
der været en række skader, f. eks. på gesimser og altaner, der helt
eller delvis falder ned. Skyldes dette tidens tand — altså manglende
vedligeholdelse eller fornyelse — er vi indenfor culpa-tilfældene. Men
allerede her opstår der tilfælde, hvor det må erkendes, at det er tvivl-
somt, om der foreligger culpa. Jeg skal nævne, at man ved indretning
af nye altaner har benyttet forskellige materialer, som vel or godkendt
af myndighederne, men fordi de er nye (erstatningsvarer), har man
ikke fuld erfaring for, hvordan de virker. Altanen går i stykker så-
ledes, at materialet falder ned og forvolder skade på person eller ejen-
dom. Her opstår atter spørgsmålet om erstatning.

Og så kommer vi til andre indretninger i fast ejendom:
Det er jo sådan, at en moderne ejendom i dag er forsynet med en

række tekniske anlæg, og disse bliver mere og mere komplicerede,
efterhånden som tekniken skrider frem. Vi kan nævne centralvarme-
anlæg, frigidairer, elevatorer, nedstyrtnings-skakter o.s.v. o.s.v. Her er
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det selvfølgelig også klart, at hvis ejeren forsømmer forsvarlig indret-
ning eller sin tilsynspligt, ja så er det culpøse handlinger. Men det er
også ligeså sikkert, at der i mange tilfælde ikke foreligger culpa.

Hvorledes så med erstatningsansvaret? Professor Ussing har selv
med den for professoren karakteristiske omhyggelighed og nøjagtighed
prøvet at indregistrere de domme, der er faldet i disse sager, dels i
erstatningsretten, dels i værket om enkelte kontrakter og dels i ind-
lægget (bilag 6). Professoren mener — såvidt jeg forstår — at af de
domme, der er faldet hidtil, er det meget svært at udlede en alminde-
lig regel om, hvornår ejeren er ansvarlig og hvornår ikke. Jeg skal
dog ikke her nærmere komme ind på disse ting, men blot taget et såre
almindeligt forekommende tilfælde, nemlig en vandledning, hvorpå
der går hul, således at der forvoldes skade på de i ejendommen væ-
rende personers indbo, tøj eller andet løsøre. Nu er det givet, for det
har vi specielt undersøgt i Kjøbenhavns Grundejerforening, at det er
yderst tvivlsomt, om ejeren kan gøre noget for at forhindre eller forud
konstatere tæring af vandledningerne. Her er det vel tvivlsomt, om
man kan idømme ejeren erstatningspligt, men udelukket er det ikke.

Jeg skal til slut nævne et endnu mere grelt eksempel. Man tænke
sig en elevator, som måtte repareres under krigen, hvor det var umu-
ligt at fremskaffe materialer, for hvis holdbarhed man kunne garantere
med sikkerhed 100 pct. Denne elevator går, trods de legale tilsyn, som
finder sted, i stykker, og der opstår en alvorlig skade på person eller
gods. Her vil vistnok de fleste sige, at et elevatoranlæg er en så farlig
anordning, at for denne må ejeren, uanset om man kan bebrejde ham
noget eller ikke, være ansvarlig, og følgelig må han være erstatnings-
pligtig i alle forekommende skadetilfælde.

Nu kommer vi til det meget vigtige forhold, hvorfor professor
Ussing nylig gjorde rede, og hvor jeg er ganske enig med professoren,
nemlig at i det omfang, man kan tegne en ansvarsforsikring, dér er
der mindre trang til en fri lempelse af erstatningen. På alle de om-
råder, jeg har nævnt, er det muligt for grundejeren at tegne en an-
svarsforsikring, som stort set dækker med et rimeligt beløb, men der
er den hage derved, at det er, ligesom forsikringspraksis endnu er
hildet i gamle betragtninger om culpa-reglen, idet man i slige tilfælde
almindeligvis siger, at vi dækker ejerens ansvar i de tilfælde, hvor der
foreligger culpa, altså hvor der kan bebrejdes ham noget, men hvis
der, som i det tilfælde, jeg nævnte med elevatoren, ikke kan bebrejdes
ham noget, hvor skaden med andre ord må betragtes som »hændelig«,
så har forsikringsselskabet ingen erstatningspligt. I sådanne og beslæg-
tede forhold — hvor ejeren har tegnet en sædvanlig forsikring, der bare
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ikke dækker i det foreliggende tilfælde — ville jeg mene, at der var al
mulig grund til at give en nedsat erstatning til trods for, at jeg godt ved,
at professor Ussing ikke er enig heri; men jeg synes imidlertid, at for-
holdets natur tilsiger dette som den mest retfærdige løsning.

Her ville det også være naturligt, mener jeg, at se på, om den skade-
lidte har tegnet en skadeforsikring. Derimod er jeg ikke enig med
højesteretssagfører Bache i, at man skal flytte risikoen, fordi jeg mener,
at risikoen principielt må ligge hos skadevolderen. Men jeg mener som
sagt, at der i slige tilfælde bør tages hensyn til, om den skadelidte havde
haft adgang til at tegne en sædvanlig forsikring, og således kunnet få
en del af tabet dækket derigennem.

Jeg tillader mig at konkludere derhen, at jeg erklærer mig enig i
det, som professor Borum udtalte, at inden man går over til at give
lovregler på dette område, så skal man foretage mange omhyggelige
verifikationer i erfaringen, navnlig med hensyn til, hvor langt for-
sikringstekniken er fremskreden, og hvor udbredt den er. Jeg tror også,
at man skal være meget varsom med at give almindelige regler på
dette område, men det er sikkert rigtigt, at man alvorligt må overveje,
om visse regler ikke bør komme, når tiden er moden, og da tror jeg,
at en af disse må være den, at det ved erstatningens fastsættelse bør
undersøges og tages i betragtning, hvorvidt det er muligt for skadevol-
deren for en minimal præmie at tegne en forsikring, som dækker ham
mod skaden. Endelig vil jeg også gerne sige, at jeg er enig i, at det er
meget farligt at overlade afgørelsen af disse spørgsmål til dommerne
alene.

Landsretssagfører Ole Olsen, (D):

Det er blevet understreget af flere af formiddagens diskussionsdel-
tagere, at man ikke på nuværende tidspunkt burde skride til en kodi-
fikation af erstatningsretten, idet det er tvivlsomt, hvor meget der
overhovedet vil blive tilbage af den bestående erstatningsret, efterhån-
den som forsikringsretten får større og større betydning for det moderne
samfund. Disse diskussionsdeltagere har ytret tvivl om værdien af en
regel som den foreslåede om adgang til at nedsætte erstatningsansvaret,
fordi en sådan regel alene føjer sig som et led ind i den traditionelle
erstatningslære, som efter deres mening bør optages- til principiel
undersøgelse og revision. Jeg er ikke enig i dette syn på erstatnings-
retten. Efterhånden som forsikringsinstituttet udvides og udvikles tror
jeg fortsat, at der vil være brug for den traditionelle erstatningsret i
stort set de samme former, som den har i dag. Under en tænkt sam-
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fundsordning, hvor man gennem socialforskiring, social lovgivning,
tvungen ulykkesforsikring og skadeforsikring havde fået 100 pct. sik-
kerhed for, at en skadelidende, det være sig på person el. gods, fik sit
tab erstattet, vilde man alligevel, for at sikre samfundets medlemmer
imod, at den almindelige agtpågivenhed hos borgerne blev mindre,
måtte bevare en regresordning, som måtte hvile på de bærende prin-
cipper i den nuværende erstatningsret navnlig på læren om ansvar for
dolus og culpa, idet der måtte åbnes adgang til regres overalt, hvor der
forelå uagtsomhed eller forsæt fra skadevolderens side.

Som forholdene er idag og som de jo vil være fremover i mange,
mange år, må man akceptere, at der for det første er mange områder
i samfundslivet som ikke er dækket af forsikring, og for det andet, at
forsikringsinstitutterne efter hele deres karakter ikke yder nogen sik-
kerhed for fuld erstatning til den skadelidende. Hvis man f. eks. tager
den lovpligtige ulykkesforsikring, som vi har den i Danmark, så ved
vi jo alle, at den kun yder godtgørelse for udgifter til sygeleje og
sygeophold samt en dagpengeerstatning og erstatning for invaliditet,
men at krav på erstatning for vansir og for tabt arbejdsfortjeneste må
gøres gældende under særlig retssag mod arbejdsgiveren. I alle tilfælde
hvor der ikke er tegnet forsikring eller hvor forsikringen ikke med-
fører fuld genoprettelse af den skete skade, har vi i årene fremover
brug for erstatningsretten, og dér trænger det sig på med en lempelses-
regel, som den, der er under debat nu.

Vi ved også, at vore domstole mange gange kvier sig ved at tilkende
fuld erstatning, når der foreligger ringe skyld eller der gør sig andre
særlige omstændigheder gældende. Dette tilsløres ganske vist i regelen
i domsbegrundelserne, men tendensen til nedsættelse viser sig også i
retternes forligende virksomhed, og praktiserende sagfører møder her
atter og atter dommerudtalelser, som viser, at domstolene finder det
rimeligt at erstatningen lempes i tilfælde af ringe skyld hos skade-
volderen.

Da det er en meget stor procent af erstatningssager, der forliges, har
domstolenes forligsvirksomhed i disse sager stor betydning for det emne,
der er under behandling. Når en lempet erstatning accepteres af de
mødende sagførere i så stor udstrækning, som det er tilfældet, er det
igen et tegn på, at en lempelsesregel er i pagt med den almindelige
retsfølelse.

Også i de mange »sager«, der forliges udenretligt, arbejder sag-
førerne allerede i dag med en lempelsesregel i tilfælde af ringe skyld
hos skadevolderen.

Jeg vil imidlertid tro, at man skulle gennemføre en retlig standard
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mere på linie med den svejtsiske regel, idet den regel, som er foreslået
af professor Ussing, forekommer mig vel snæver.

Det er ganske vist i eftermiddag fra dommerside blevet sagt, at man
nødig vil ind i en afvejelse af disse erstatninger, og det er også blevet
sagt, at en lempelsesregel vil medføre et hav af erstatningssager. Det
sidste hensyn, synes jeg ikke kan være afgørende, hvis man er enig
om, at der er trang til en lempelsesregel, og jeg tvivler overhovedet på,
at en sådan regel vil medføre en væsentlig stigning i antallet af erstat-
ningssager.

Som sagt praktiseres lempelsesreglen allerede nu, og lovfæstelsen vil
derfor blot betyde en stadfæstelse af denne praksis. Jeg kan slet ikke
forstå, at dommerne er bange for en lempelsesregel. Vi har jo dom-
merskøn på så uendelig mange andre områder, og jeg nærer i hvert
fald så høje tanker om vore dommere, at de vil være i stand til at
anvende lempelsesreglen, således at der ligesom på de mange andre
områder, hvor domstole skal træffe skønsmæssige afgørelser, vil ud-
vikle sig en praksis til vejledning for de jurister, der skal arbejde med
reglen. Der er kun een ting, som man må kræve, hvis man vil gennem-
føre en lempelsesregel, og det er, at domsbegrundelserne bliver meget
mere udførlige end nu.

På dette punkt er vi sikkert langt tilbage i Norden. — men det er
jo iøvrigt et spørgsmål, der rækker langt udover dagens emne. —

Professor, dr. jur. StepJian Hurwitz (D.):

Det er en enkelt betragtning i højesteretssagfører Bache's indlæg, der
kalder mig frem. Så vidt jeg forstod højesteretssagføreren, vilde han
gerne i vidt omfang skubbe præventionen ud af erstatningsretten og
lægge den over i strafferetten og derved med et dansk udtryk lade
sorteper gå videre. Men fra strafferetlig side må advares imod en ud-
vikling ad den vej. Jeg tror, at med de erfaringer, vi har for, hvad
man har kaldt den strafferetlige inflation i vor tid, må vi passe meget
på ikke at udvide strafferettens rammer mere. Vi må være glade for,
at vi i vidt omfang kan falde tilbage på de civilretlige regler, præven-
tivt set, og derved overflødiggøre straffesager. Får man først et bredt
område af ikke særlig grove handlinger ind under den strafferetlige
forfølgning, overspænder man de strafferetlige ideer.

Jeg tror, at man snarere bør gå den anden vej: at afskaffe straffe-
retlige regler under hensyn til en tilstrækkelig varetagelse af præven-
tionshensyn igennem civilretten, og da specielt erstatningsretten.
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Jeg finder her anledning til at udtrykke den samme opfattelse som
professor Bergendal, at man — uden at kunne føre eksakte beviser
derfor — fornuftigvis må antage, at erstatningsreglerne udøver en
væsentlig præventiv funktion. Dr. Hoel undervurderer sikkert denne,
når han mener, at den udtømmende kan behandles i studiets første time.
Ganske som man i strafferetten må lade præventive hensyn spille ind
ved afgørelsen af hensigtsmæssigheden af strafforanstaltninger i en
række konkrete tilfælde, må man utvivlsomt gøre det også i erstat-
ningsretten. Må jeg i denne forbindelse blot antyde, at den præventive
virkning af såvel straf som erstatningsregler er nøje sammenkædet
med opreholdelsen af en etisk betonet indstilling til skadegørende ad-
færd. På dette punkt er jeg altså ikke enig med Dr. Strahl og andre
der ved afvejelsen af disse spørgsmål indtager en afmoraliserende hold-
ning med hensyn til retsreglernes funktion. Jeg mener, at præven-
tionen svækkes ved afsvækkelse af skyldsynspunktet, og jeg mener
endnu mere, at retsreglernes overholdelse og ønskelig samfundsadfærd
ville svækkes overordentligt ved helt bortfald af præventionssynspunk-
tet. Man kan pille den ene sten ud af bygningen, og man kan pille den
anden sten ud, og der sker foreløbig intet, man kan afskaffe erstat-
ningsregler på præventiv basis, man kan afskaffe strafferegier, der
sker foreløbig intet, men bliv ved dermed, pil den ene sten efter den
anden ud af bygningen — og bygningen falder sammen.

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

Allerførst vil jeg gerne have lov til at takke for den overordentlig
livlige deltagelse i diskussionen og for de mange indlæg, som har været
også mig til stor belæring, og som jeg, når den trykte beretning til
sin tid foreligger, vil høste yderligere belæring af. Jeg kan desværre
ikke her give en fyldig imødegåelse af de enkelte indlæg, men må nøjes
med ganske enkelte bemærkninger.

Det var, som man kunde forudse, kun et mindretal af talerne, der
pålagde sig den resignation at holde sig nogenlunde til gældende rets
grundlag, hvad jeg selv i alt fald i hovedsagen forsøgte på. Blandt
dem, der drøftede sagen på dette grundlag, udtalte vel de fleste sym-
pati for en videre adgang til lempelse, end jeg gik ind for. Men en
række af talerne gik dog forholdsvis lidt ud over mit standpunkt, så-
ledes professor Hällström og professor Borum, og jeg fik en værdifuld
støtte af højesteretsdommer Jesper Simonsen, hvis dommererfaringer
jeg var taknemmelig for at høre om. Jeg efterlyste i mit indlæg netop
28
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udtalelser fra dommere, men det var forholdsvis få af den kategori,
som tog del i drøftelsen.

løvrigt var den væsentligste divergens blandt dem, der byggede på
gældende rets grundlag, vel den, at adskillige tog til orde for, at lem-
pelse burde kunne ske også af erstatning for farlig bedrift og anden
erstatning i medfør af regler om ansvar uden culpa. Jeg mener selv,
at man bør tillade lempelse ved mange tilfælde af erstatning uden
culpa, men ikke i alle grupp'er af tilfælde og navnlig ikke i det prak-
tisk vigtigste tilfælde, erstatning for farlig bedrift. Dette problem er
det imidlertid umuligt at drøfte, uden at man kommer ind på hele
grundlaget for reglerne om erstatning for farlig bedrift, et problem,
der er så stort, at det ikke kan optages her. Det tilspidser sig i sidste
instans i spørgsmålet om, hvem der skal bære den økonomiske byrde
ved de skader, som frembringes af visse virksomheder, og det vil højst
sandsynligt i fremtiden reelt løbe ud i spørgsmålet, hvem der skal
betale forsikringspræmierne.

De talere, der ikke følte sig bundet af gældende rets grundlag, frem-
satte mange værdifulde tanker. De spænder imidlertid så vidt, at det
er udelukket at gå virkelig ind på dem her. Men der er mange ganske
overordentlig interessante indlæg, som jeg i og for sig gerne ville
drøfte. Jeg tror selv, at fremtiden i høj grad ligger i en videre for-
sikringsmæssig udvikling, og at erstatningsretten til gengæld vil blive
indskrænket væsentligt. Men det er endnu ikke til at overse, hvor
langt man skal gå.

Når forsikring i vidt omfang afløser erstatningsretten, ender vi
imidlertid til syvende og sidst atter i det spørgsmål, hvem der skal
betale forsikringen, hvem der skal yde bidragene dertil, og derigennem
endelig skal bære udgiften til dækning af skaderne. Det er tildels et
teknisk spørgsmål, nemlig om, hvilke forsikringer man skal indrette,
men derom kunne der vel nok opnås enighed med tiden. Når jeg har
talt om ansvarsforsikring f. eks., lægger jeg ikke nogen særlig vægt på,
om forsikringen bevares i dens nuværende form af en egentlig ansvars-
forsikring, eller om man går over til en forsikring, der direkte sikrer
de skadelidendes interesser, når blot præmierne betales af skadevol-
derne, f. eks. dem, der driver de særlig store, farlige virksomheder. At
have en særlig ansvarsforsikring for disse virksomheder er iøvrigt
på ingen måde nødvendigt, hvis man når til en mere omfattende for-
sikring, der i principet giver erstatning også for de skader, storbedrif-
terne volder. Man kan da nøjes med en regel om, at de store virksom-
heder, som i særlig grad forøger farerne, betaler bidrag til dækning
af udgifterne ved den generelle forsikring.



ERSTATNING 219

Overfor de tanker, som også kom frem, om en mulig forskydning af
præventionen fra erstatning til administrativ kontrol og straf, kan jeg
for en stor del henvise til de ord, som min kollega, professor Hurwitz,
nys udtalte. Der er ingen tvivl om, at der er en del særlige områder,
hvor administrativ kontrol kan gøres virksom og bør indføres i videre
omfang end nu, men jeg tror ikke, den administrative kontrol nogen-
sinde bør få så stort et område, at den kan overflødiggøre almindelige
erstatningsregler. Det store flertal af os vil ønske, at vi i dagliglivet
mest mulig bliver fri for administrativ kontrol og strafferegier og kun
lever under det ansvar, der følger af erstatningsreglerne. Men admini-
strativ kontrol har sin plads på særlige områder, navnlig af teknisk art.

Til sidst et par ord om lovgivningsspørgsmålet. Der blev fra visse
sider ytret betænkelighed overfor kodifikation af erstatningsretten. Jeg
har selv tidligere udtalt mig lidt i samme retning, og ialfald foreløbig,
hvor jeg deltager i lovarbejdet, tror jeg ikke, at det vil medføre stor
fare for en uheldig kodifikation. Jeg har imidlertid ladet mig over-
bevise om, at der burde gøres et forsøg på at finde ud af, hvilke dele
af erstatningsretten der egner sig til lovfæstelse. Ved overvejelsen deraf
er der mange hensyn at tage. Der er sikkert flere emner, der over-
hovedet ikke egner sig til lovfæstelse, og på områder, hvor udviklingen
synes at være stærkt i skred, må man være varsom med at fastlægge
lovregler, der kan spærre for en fremtidig udvikling.

Det lille tremandsudvalg, som for øjeblikket arbejder med problemet,
er nærmest at betragte som et studieudvalg. Vi skal undersøge, hvor-
vidt og i hvilket omfang erstatningsretten bør være genstand for fælles
nordisk lovgivning. løvrigt anser jeg det for sandsynligt, at udvalget
i første række vil foreslå enkelte særlige emner optaget til fælles lov-
givning.

Præsidenten:

Da ikke flere talere har ønsket ordet, er drøftelserne om dette emne
hermed afsluttet.




