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Henry Ussing:

Bør erstatning uden for kontraktsforhold kunne nedsættes
under hensyn til graden af skadevolderens skyld og omstændig-

hederne iøvrigt?

(Emne ved de nordiske juristmøders forhandlinger i august 1948.)

Spørgsmålet, om dommeren bør kunne nedsætte erstatningen under
hensyn til skyldgraden og omstændighederne iøvrigt, er ikke just nyt.
Det blev rejst i nordisk litteratur for et par menneskealdre siden af
Oscar Platou, men der er endnu ikke nået enighed om, hvordan det
skal besvares, og det samler netop i den nyeste tid interesse om sig.
Derfor er det ønskeligt at få det drøftet på et nordisk juristmøde, og
det er særlig påkrævet, fordi der nu er overvejelser i gang om nordisk
fælleslovgivning på erstatningsrettens område.

Som spørgsmålet er formet, går jeg ud fra, at der kun sigtes til
erstatning for økonomisk skade. Jeg ser derfor bort fra oprejsning
eller godtgørelse for ikke-økonomisk skade. I Norden er det den her-
skende mening, at udmålingen af godtgørelse for ikke-økonomisk skade
ialfald for en del må ske under hensyn til graden af skadevolderens
skyld.

Undersøgelsen vil dernæst blive koncentreret om ansvar efter culpa-
reglen. Først fremstilles problemets udvikling i nyere tid (I). Dernæst
søges de vigtigste legislative hensyn fremdraget og belyst (II). Ende-
lig søges de legislative resultater udvundet og sammenfattet (III).
Til sidst gås der ganske kort ind på problemet om lempelse af erstat-
ningen, hvor ansvar indtræder uden culpa (IV), og resultaterne af
undersøgelsen sammenfattes (V).

I. Nyere retsudvikling og nordisk litteratur.

A. Udviklingen udenfor Norden.

De store lovbøger fra tiden omkring 1800 lod for en del erstatnin-
gens omfang afhænge af graden af skadevolderens skyld. De sondrede
mellem flere grader af skyld og gav bestemte regler om, hvorledes
ansvaret skulde fastsættes for hver slags skyld. Forskellen bestod
navnlig i, at ansvaret omfattede flere skadelige følger, jo grovere
skylden var.
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Den prøjsiske landret af 1794 har regler herom i I del VI titel
§§ 10—16, 85—88 og 93—95. Den skelner mellem fire skyldgrader:
forsæt, grov forseelse, middelstor forseelse og ringe forseelse. Ved
ringe uagtsomhed erstattes kun den umiddelbare skade, der bestem-
mes nærmere i § 2. Ved middelstor forseelse erstattes, hvad der kan
kaldes for det normale tab: tingens almindelige værdi på skadetilføj-
elsestiden samt den vinding, som vilde være opnået ved sædvanlig
brug af det krænkede gode. Ved grov forseelse erstattes hele den øko-
nomiske skade, også tabt vinding, og skadelidende kan få tilladelse
til ved ed at ansætte tingens værdi, dog ikke udover det dobbelte af
middelværdien. Ved forsæt endelig hæftes der også for affektions-
interessen.

Beslægtede, men noget enklere regler giver den østrigske alminde-
lige borgerlige lovbog af 1811 i §§ 1323—24 jfr. 1331—32. Og disse
regler har større interesse, da de er blevet ved at gælde til vore dage.
Der blev nemlig ikke rørt ved dem ved lovbogens revision i 1914—16.

Indenfor uagtsomhed skelner lovbogen kun mellem to grader. Ved
ringere forseelse erstattes tabt vinding ikke, og formueskaden erstat-
tes kun efter den almindelige værdi, som tingen havde på skadetil-
føjelsens tid. Ved påfaldende ligegladhed (»Sorglosigkeit«) — ligesom
ved forsæt — erstattes såvel den skade, der er lidt, som tabt vinding.
Og hvis skaden er voldt ved en under straf forbudt handling eller af
modvilje eller skadelyst, kan også affektionsinteressen kræves erstattet.

Disse lovbøgers regler hvilede på naturretsteoretikernes lære.
Den franske Code civil fra 1804 optog ikke tilsvarende regler i sit

afsnit om erstatning uden for kontraktsforhold. Men omfanget af
erstatningsansvaret for ikke-opfyldelse af en obligatorisk forpligtelse
blev i tilslutning til ældre franske forfattere ved art. 1150 gjort af-
hængig af skyldens art. Bortset fra forsætlig (doløs) ikke-opfyldelse
omfatter ansvaret kun den skade, som blev forudset eller kunde for-
udses ved kontraktens indgåelse. Det står imidlertid fast i nyere rets-
praksis, at denne regel ikke kan overføres til erstatning uden for
kontraktsforhold.

Derimod kan det nu betragtes som fastslået i praksis, at erstat-
ningsansvaret uden for kontraktsforhold — ligesom efter art. 1151 i
kontraktsforhold — kun omfatter de umiddelbare og direkte følger,
og dette gælder, selv om der er handlet forsætlig. Denne begræns-
ning af ansvaret hviler ligesom reglen i art. 1150 på Pothier's lære,
og den gjaldt ifølge Pothier også for deliktsansvaret, se Pothier Traité
des obligations tome I, le partie, chap. II, art. I l l no 160 ff.

Det er ikke let at fastslå, hvad der ligger i denne regel. I praksis



begrænses ansvaret ikke til direkte følger i bogstavelig forstand. Dom-
stolene synes snarere at bruge reglen til at udelukke ansvar for føl-
ger, som det vilde føles stødende at pålægge ansvar for. Der kan næppe
opstilles fastere regler om, hvorledes begrænsningen gennemføres. En
væsentlig grund hertil er, at Cassationsretten ikke anser sig som be-
rettiget til at underkende lavere instansers afgørelser om, hvilke følger
der er direkte. — Dette er udtalt skarpt i cass. civ. 22/11 92, Dalloz
1893. 1. 604. — Det kan vel antages, at reglen for en del bruges til at
udelukke ansvar for de følger, vi kalder inadækvate. Men læren om
adækvat forårsagelse har ikke nået almindelig tilslutning i Frankrig.
Og sandsynligvis bruger domstolene nu og da reglen i art. 1151 til at
begrænse ansvaret, når forseelsen er så ringe, at det vilde føles urime-
lig hårdt at pålægge videregående ansvar.

Herom kan henvises til Pierre Marteau: La notion de causalité dans
la responsabilité civile (these Aix-Marseilles 1914) s. 213 ff.

Denne udvikling hører dog den senere tid til. Oprindelig tolkedes
art. 1382—83 således, at hele tabet skulde erstattes. Det var jo også
ret nærliggende at slutte modsætningsvis fra art. 1151 ligesom fra
art. 1150.

I sidste halvdel af forrige århundrede kom franske domstole imid-
lertid ind på at lempe erstatningen ad en anden vej. Nogle domme
antog, at domstolenes beføjelse til at fastsætte erstatningen ved deres
skøn også tillod dem at tage hensyn til skyldgraden. Denne praksis er
senere forladt. Derom henvises til H og L Mazeaud Traité théorique
et pratique de la responsabilité civile, 2. éd., I l l no. 2367 f, II no.
1672, hvor det siges, at Gode civil's tilblivelseshistorie viser, at man
ikke vilde indføre en »jus moderandi« for dommeren. Men også her
må man sande digterens ord: Naturam furca pellas ex, hun kommer
dog igen den heks. Ved skadens vurdering graduerer dommerne fak-
tisk erstatningen efter skyldgraden. Mazeaud beskriver (III no. 2365)
stillingen således: »Sous couleur d'évaluer le prejudice, ils ont ten-
dance ä le gonfler ou le restreindre suivant la gravité de la faute. Ils
proportionnent alors les dommages-intéréts å la culpabilité du respon-
sable.« Mazeaud kritiserer denne holdning skarpt. »Un semblant
d'équité remporte sur le droit Il profite de son pouvoir de fixer
la condamnation pour punir ou absoudre au lieu de reparer. Il oublie
qu'il siége au civil. Il transforme les dommages-intéréts en une peine
privée sans qu'aucun texte vienne Ty autoriser.« Domstolenes hold-
ning billiges af andre, f. eks. Savatier Traité de la resp. civ. no. 609.

Holder man sig til de retsregler, der har hjemmel i Code Civil eller
udtales i domstolenes præmisser, må det imidlertid fastslås, at fransk
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ret uden for kontraktsforhold ikke gør nogen sondring efter skyldens
grad. I princippet svares der samme erstatning, hvad enten forseelsen
er grov eller ringe.

Det samme gælder belgisk ret. Skønt den førende belgiske forfatter,
Laurent, gik ind for at tage hensyn til skyldgraden, står det nu fast,
at erstatningen ikke gradueres efter skyldgraden. I sin store »Traité
élémentaire de droit civil Beige« II (1934) udtaler Henri de Page
skarpt (no. 907): »en droit civil, le degré de gravité de la faute est
sans aucun rapport avec le montant des dommages-intéréts å allouer.«
Og dette uddybes no. 1021—22, hvor det siges, at reglen, som »et øje-
blik« blev bestridt (nemlig af Laurent), nu er sikker ialfald i belgisk
ret •— i modsætning til schweizisk ret.

Samme standpunkt blev også hævdet i tysk-romanistisk ret. Den
herskende lære blev dog modsagt af den store tyske jurist Jhering,
hvis ord gav stødet til, at problemet påny blev levende og blev rejst
også i Norden.

Det var i 1867, Jhering kom ind på spørgsmålet. Hans lille skrift
»Das Schuldmoment im römischen Privatrecht« munder ud i en hymne
til skyldprincippets pris. Han forkynder (s. 8) »den evig sande sæt-
ning: intet onde uden skyld. At frembringe ligevægt mellem onde og
skyld er retfærdighedens højeste opgave.« På baggrund heraf rejser
han (s. 54—58) tanken om »ligevægt mellem skyld og gengældelse«.
Det er en tanke, der hidtil er blevet overset. Jhering vil også kun kort
antyde tanken. Under henvisning til et eksempel fra mandatarens an-
svar og til romerske kildesteder, der begrænser det ansvar, der ram-
mer en sælger i tilfælde af vanhjemmel (evictio) eller den, der har
forpligtet sig til at yde erstatning ved en cautio damni infecti, fastslår
han, at dolus medfører pligt til at betale hele skadeserstatningen, men
culpa kun indenfor visse grænser. Og på grundlag deraf konstateres
det, at en af de ideer, som de romerske jurister her har ladet sig lede
af, er ideen om ligevægt mellem skyld og straf som bestemmende syns-
punkt for interesselæren. Denne tanke har vel ikke fundet bevidst ud
tryk hos nogen romersk jurist, men den danner det usynlige midt-
punkt, som den romerske jurisprudens bevæger sig om i stadig
snævrere kredse.

Jhering har her kun udkastet en tanke, der skulde give en for-
klaring på en række spredte foreteelser — en forklaring, som ikke
vandt tilslutning hos de førende romanister •— og være en retnings-
linie for videre udvikling af erstatningsreglerne. Han har ikke selv
taget til orde for uden videre at gøre grundsætningen til en almindelig
retsregel. Det var først hans efterfølgere, der tog dette skridt.
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Jherings ord vakte interesse for problemet i vide kredse og fik stor
indflydelse på senere litteratur. Men allerede før Jherings skrift var
beslægtede tanker brudt frem i Schweiz.

De spores allerede i »Privatrechtliches Gesetzbuch fur den Kanton
Zurich« af 1855. I § 999 gav lovbogen følgende regel: »Die Schätzung
des Schadens geschieht nach freiem richterlichem Ermessen in Be-
rucksichtigung der Umstände.« Efter sin plads gjaldt reglen for kon-
traktsforhold. Men lovbogens forfatter Bluntschli bruger i sin kom-
mentar til lovbogen (1855) ord, der viser, at man ved lovens affattelse
regnede med, at skønsfriheden ifølge § 999 skulde gælde også uden
for kontraktsforhold, se hans note til § 1847.

Herefter synes Bluntschli at være den forfatter, der først har frem-
sat tanken om, at dommeren skulde kunne nedsætte erstatningen efter
et frit skøn. Den regel, han formede, er endog friere end Jherings
tanke. Den giver nemlig adgang til at tage hensyn til omstændighe-
derne, ikke blot til skyldgraden.

løvrigt bestemte lovbogens § 1004, at skyldneren ved let uagtsom-
hed kun hæftede for umiddelbar skade, jfr. også § 1848.

Reglen i lovbogens § 999 fik varig betydning som forløber for den
schweiziske Obligationenrecht. Der kan ikke være tvivl om, at den
har inspireret det forberedende udkast af 1869, hvis art. 85 lyder
således: »Le juge appréciera le dommage et la reparation, en tenant
compte des circonstances et avant tout de la gravité de la faute.«

Da skyldens størrelse fremhæves her, er det vel sandsynligt, at
Jherings udtalelser også har haft indflydelse på bestemmelsen. Men
iøvrigt taler meget for, at vejen for de nye tanker for en del er blevet
jævnet ved en praksis, der er beslægtet med den franske og muligvis
påvirket af den. Franske domstole fremhæver stærkt, at dommeren har
en suveræn beføjelse til at fastsætte erstatningen ved sit skøn. Og
denne beføjelse har dommerne, som allerede nævnt, faktisk brugt til
at graduere erstatningen efter skyldgraden.

Senere schweiziske udkast giver nye formuleringer, der nævner både
omstændighederne og skyldgraden, og obligationsretsloven af 1881 gav
i nær tilslutning til dem følgende regel i art. 51: »Art und Grösse des
Schadenersatzes wird durch richterliches Ermessen bestimmt in Wur-
digung sowohl der Umstände als der Grösse der Verschuldung.«

Efter revisionen i 1911 findes den tilsvarende regel i art. 43, stk. 1,
der lyder således:

»Art und Grösse des Ersatzes fur den eingetretenen Schaden be-
stimmt der Richter, der hiebei sowohl die Umstände als die Grösse des
Verschuldens zu wurdigen hat.«
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Art. 44, hvis første stykke handler om skadelidendes medvirken
o. lign., har derhos i stk. 2 følgende bestemmelse: »Wurde ein Ersatz-
pflichtiger, der den Schaden weder absichtlich noch grob fahrlässig
verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in eine Notlage versetzt,
so kann der Richter auch aus diesem Grunde die Erstazpflicht ermäs-
sigen.«

Uden for Schweiz trængte de nye tanker ikke igennem. I Tyskland
vandt Jherings lære vel nogen tilslutning i litteraturen, men ved u d -
arbejdelsen af BGB blev den forkastet, og den blev, som allerede
nævnt, heller ikke optaget ved revisionen af den østrigske lovbog i
1914—16.

Der er heller ingen af de nyere europæiske lovbøger, som jeg ken-
der, der følger forbilledet fra Schweiz.

Den russiske lovbog af 1922 har i sine erstatningsregler i §§ 403 ff
forladt culpareglen. Derfor kan det ikke undre, at den ikke foreskri-
ver, at der skal tages hensyn til skyldgraden hos skadevolderen. Men
den giver heller ikke hjemmel til at tage hensyn til alle »omstændig-
heder«. Derimod foreskriver § 411, at der ved bedømmelsen af erstat-
ningens størrelse altid skal tages hensyn til skadelidendes og skade-
volderens formueforhold. Og § 406 bestemmer, at en skadevolder, der
ikke ifalder ansvar efter de almindelige regler, kan tilpligtes at give
erstatning svarende til hans og skadelidendes formueforhold. •— Reg-
lerne er gengivet efter H. Freund: Das Zivilrecht Sowjetrusslands
(1924).

Den polske obligationsret af 1933 giver næppe hjemmel til at ned-
sætte erstatningen efter et skøn. De regler, dens art. 157 ff indeholder
om erstatningens fastsættelse, minder noget om reglerne i den østrigske
lovbog. Ansvaret strækker sig kun til de normale følger af skadebegi-
venheden. Erstatningens størrelse bestemmes efter markedsprisen. Har
skadevolderen handlet med ond vilje eller grov uagtsomhed, kan der
dog også tages hensyn til den særlige værdi, som tingen har haft for
den skadelidende. På baggrund heraf kan art. 158: »Erstatningens
beløb bestemmes under hensyntagen til alle omstændighederne« næppe
antages at give fri adgang til at nedsætte erstatningen.

Den italienske civillovbogs obligationsret, der udstedtes i 1941, be-
stemmer i art. 895 sammenholdt med art. 53, at erstatningen omfatter
såvel det lidte tab som den udeblevne vinding, såvidt de er umiddelbare
og direkte følger. Om udebleven vinding tilføjer art.895, at den vurde-
res af dommeren med billig hensyntagen til tilfældets omstændigheder.
Ifølge art. 895 sammenholdt med art. 56 skal erstatningen fastsættes
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ved vurdering efter billighed, når det ikke kan bevises nøjagtig, hvor
stort tabet er.

Heller ikke de nyere lovudkast, jeg kender, har sluttet sig til den
linie, Schweiz har valgt.

Det ungarske udkast af 1928 tillader som regel ikke skønsmæssig
nedsættelse af erstatningen, se §§ 1709 og 1111. § 1737 bestemmer
dog, at den, der retsstridig, men uden skyld krænker en andens rets-
beskyttede interesser, skal betale erstatning i det omfang, det stem-
mer med billighed, under hensyn til omstændighederne, navnlig par-
ternes formueforhold.

Det i 1927 udarbejdede fransk-italienske udkast til en Gode des ob-
ligations et des contrats holder sig nær til den franske Gode civil.
Bestemmelserne i art. 74 ff, der overskrives »Des actes illicites«, inde-
holder intet om begrænsning af det ansvar, der følger af de almin-
delige regler om erstatning uden for kontraktsforhold. Art. 85 siger
endog: »L'obligation de reparation s'étend ä tout dommage materiel
ou moral cause par l'acte illicite.« — Meningen hermed er dog sikkert
ikke at tage afstand fra nedsættelse af erstatningen, men at fastslå,
at enhver art af skade, også al ideel skade, skal erstattes. •— Og med
hensyn til ikkeopfyldelse af obligatoriske forpligtelser giver udkastets
art. 99—100 regler, der svarer til fransk code civil art. 1150—51.

Hermed kan vi forlade Europas fastland. Oversigten viser, at det
skridt, Schweiz tog ved obligationsretten, ikke har formået at frem-
kalde efterligning i noget af landene. Det eneste land, der har brudt
med den traditionelle løsning, er Rusland, men dets regler kan ikke
danne forbillede for retsforfatninger, der stadig lader culpareglen
være hovedgrundlaget for erstatningsretten, og de giver iøvrigt ikke
domstolene en almindelig adgang til at nedsætte erstatningen, hvor
det findes stemmende med billighed på grund af omstændighederne.

Engelsk ret ses heller ikke at have nogen almindelig regel om, at
erstatningen for »tort« skal eller kan gradueres efter skyldgraden.

I Tidsskrift for Retsvidenskab 1897. 282, siger Platou ganske vist
noget andet. Han mener vel, at engelsk ret ikke helt stemmer med
hans lære, men at den kender en forholdsmæssighed mellem skyld og
erstatning både i skærpende og formildende retning. Noget virkeligt

'bevis derfor fører han dog ikke.
Det er uomtvisteligt, at erstatningen i visse tilfælde skærpes på

grund af skadevolderens særlig dadelværdige adfærd. Men det er,
såvidt jeg kan se, ikke rigtigt, at engelsk ret kender en almindelig
adgang til at sætte erstatningen til et beløb, som er lavere end det,
tabet vurderes til. Platou påberåber sig forskellige udtalelser. Men
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den første af dem ses kun at vise, at erstatningen efter omstændig-
hederne kan sættes højere end tabet. På denne måde bruges udtalel-
sen ialfald af F. Pollock i hans »Law of Torts« (11. ed.) s. 192.
Den anden udtalelse, Platou gengiver som fremsat »i en anden dom«,
må efter F. Pollock's fremstilling formodes at hidrøre fra denne
forfatter. Jeg gengiver den her tillige med de to følgende sætninger.
»As damages may be aggravated by the defendant's ill behaviour or
motives, so they may be reduced by proof of provocation, or of his
having acted in good faith: and many kinds of circumstances which
will not amount to justification or excuse are for this purpose admis-
sible and material. »In all cases where motive may be ground of
aggravation, evidence on this score will also be admissible in reduc-
tion of damages.« (Citat fra May ne On damages, der læst i sammen-
hæng næppe støtter Platou). For the rest, that is an affair of common
knowledge and practice rather than of reported authority.«

Den sidste sætning tyder på, at Pollock nærmest sigter til, at der
faktisk tages hensyn til undskyldende omstændigheder ved den skøns-
mæssige vurdering af tabet.

I de andre fremstillinger af »The Law of Torts«, som bruges mest
i nutiden •— Salmond's og Win field9 s — har jeg ikke fundet udta-
lelser svarende til Pollock's og ikke mindste spor af en regel om, at
erstatningen under hensyn til skyldens ringe grad kan sættes ned
under det beløb, tabet vurderes til. Bortset fra »nominal damages«,
der ikke kan kaldes erstatning i egentlig forstand, omtales der ingen
regler om, at erstatningen kan sættes til mindre end tabet. Og i »A
digest of english civil law« by Edward Jenks, book III, part III
(1908), hvor fremstillingen er formet som lovregler, hedder det i
§ 797, at erstatningens størrelse fastsættes af juryen, men »the proper
measure of damages is, in general, the loss which the plaintiff has
suffered as the »natural and probable« consequence. . . . of the com-
mission of the tort«. § 798 nævner som undtagelser kun på den ene
side »vindictive damages«, der er større end tabet, og på den anden
side »nominal damages«. Ifølge § 799 må juryen ikke tage hensyn
til indstævntes formuemidler eller til, at sagsøgeren har forsikret mod
tabet — forhold, som der næsten nødvendigvis tages hensyn til, når
erstatningen lempes efter billighed.

Amerikansk ret synes heller ikke at indrømme nogen adgang til
at nedsætte erstatningen. Den findes ialfald ikke efter American Law
Institute's Restatement of the Law of Tort. Dette fremgår klart af
fremstillingen i §§ 901 ff. Der er her et særligt afsnit om »diminution
of damages«, men det indeholder intet om, at erstatningen kan ned-
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sættes, fordi skylden er ringe eller lignende. Og § 921 siger endog, at
erstatningen ikke engang formindskes, hvor der foreligger provoka-
tion fra den skadelidendes side — et af de tilfælde, som efter Pollock
skulde begrunde nedsættelse. — Sedgwick Treatise on the measure of
damages (9' ed.) §§ 51, 430 synes at vise det samme.

Hermed forlader jeg fremmed ret. Undersøgelsen er begrænset til
de almindelige regier og derfor på ingen måde fuldstændig.

/ særlige grupper af tilfælde tager mange lovgivninger hensyn til
skyldgraden og/eller omstændighederne.

I de fleste lande tages der hensyn til skyldgraden, hvor skadeliden-
des egen skyld har medvirket til skaden. I adskillige lande foreskrives
det også, at der skal tages hensyn til omstændighederne ved afgørelsen
af, om erstatningsansvar skal lægges på børn eller afsindige. Disse
regler er ikke de eneste brud med hovedreglen. Men der er næppe
andre undtagelsesregler, der har vundet tilslutning i større omfang
eller har sådan interesse, at de behøver at nævnes her.

B. Nordiske lovgivninger.

De nordiske landes lovgivninger har ingen almindelige regler om,
at erstatningen kan nedsættes under hensyn til skyldens grad eller
omstændighederne, og heller ingen almindelige regler, der foreskriver,
at visse tab ikke skal erstattes, når skylden er ringe,

Herved er der set bort fra spørgsmålet om den uretmæssige besid-
ders ansvar for frugter og afsavn af tingen. Dette ansvar er ialfald
efter herskende dansk opfattelse ret snævert, se herom Vinding Kruse
Ejendomsretten, 2. udg., s. 766, jfr. 738, Torp-Grundtvig Tingsret
s. 231 ff.

Der findes imidlertid en række særregler, der giver adgang til at
nedsætte erstatningen. I det følgende omtales de vigtigste herhenhø-
rende regler, som omfatter erstatning uden for kontraktsforhold.

Enkelte af disse regler er udsprunget af nordisk samvirke. Det gæl-
der først og fremmest bestemmelsen i de nordiske sømandslove § 50,
stk. 2, om skade, som en sømand volder ved fejl eller forsømmelse i
tjenesten. Retten kan efter denne bestemmelse nedsætte erstatnings-
beløbet under hensyntagen til den udviste skyld, skadens størrelse og
omstændighderne iøvrigt. En tilsvarende regel om skibsføreren giver
§ 59 i de skandinaviske sølove efter den sidste revision.

Fremdeles må nævnes reglerne om børns og afsindiges erstatnings-
ansvar i dansk myndighedslov §§ 63—64 samt i svensk straf flag 6:6,
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der reelt svarer til den danske regel, men ikke er formet som en lem-
pelsesregel. — Bestemmelserne om børn og afsindige i norsk lov om
straffelovens ikrafttræden af 22. maj 1902 §§ 22 og 23 og i finsk
strafflag kap. 9 § 5 er ikke udsprunget af nordisk samarbejde og kan
heller ikke kaldes lempelsesregler, men åbner plads for et skøn.

I forbindelse med det nordiske lovgivningssamvirke står endelig
bestemmelsen i dansk forsikringsaftalelov § 25, punktum 2, som, hvor
skaden er dækket ved en skadeforsikring, hjemler, at skadevolderens
erstatningspligt kan nedsættes eller bortfalde, hvis hans uagtsomhed
ikke kan betegnes som grov, og at det samme gælder ansvar, der ude-
lukkende hviler på DL 3—19—2 om husbondens ansvar for tjenerens
forseelser i tjenesten. De andre landes beslægtede regler giver som
bekendt ikke adgang til at lempe selve erstatningsansvaret overfor
den skadelidende, men begrænser kun selskabernes regresret, og kun
den norske lov har karakteren af en skønsregel.

Også uden for fælleslovgivningens område findes der flere love, der
giver adgang til at lempe erstatningen. Her kan ikke gives en fuld-
stændig fortegnelse over slige love, men de vigtigste skal nævnes.

lalfald i de fleste af de nordiske lande giver lovene plads for
skønnet ved fastsættelsen af erstatning for tab af forsørger.

Ifølge norsk lov om straffelovens ikrafttræden af 22. maj 1902 § 21
skal der her tilkendes sådan erstatning, som retten under hensyn til
den udviste skyld og omstændighederne forøvrig finder billig.

Svensk straf flag kap. 6 § 4 bestemmer: »Kommer någon, som jäm-
likt stadgande i lag äger rätt till underhåll av den, som blivit dödad,
att genom dennes frånfälle sakna erforderligt underhåll; då skall
honom, efter ty, med avseende å såvel den brottsliges tillgånger som
andra omständigheter, skäligt prövas, tilläggas skadestånd.. . . . .

En beslægtet regel giver finsk strafflag kap. 9 § 3.
Den danske ikrafttrcedelseslov § 15, stk. 2, siger intet om nedsættelse

af erstatningen, men da hele reglen er fakultativ, giver den vistnok
mulighed derfor.

Fremdeles kan nævnes bestemmelsen i norsk ikrafttrcedelseslov § 19,
stk. 1, der lyder således: »Har nogen skadet en anden paa legeme eller
helbred eller krænket ham paa friheten, og er han efter de ellers
gjældende regler erstatningspligtig, skal han yde den fornærmede,
foruten erstatning for den lidte skade, tillike sådan erstatning for
tap i fremtidig erhverv, som retten under hensyn til den utviste skyld
og omstændighetene forøvrig finder billig.«

Bestemmelsen synes efter ordene at give adgang til at nedsætte
erstatningen for tab i fremtidigt erhverv, forsåvidt det under hensyn
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til skylden og omstændighederne iøvrigt findes billigt. Men flere for-
fattere hævder, at reglen rigtigt tolket ikke giver en slig adgang til
nedsættelse. Således navnlig Fredrik Stang Erstatningsansvar s. 418 ff.
Se iøvrigt om dette meget omtvistede spørgsmål Øvergaard Norsk
Erstatningsret 293 ff, Dagfinn Dahl Erstatning og opreisning for
legemsskade .s. 23 ff.

En anden norsk lovbestemmelse, der giver hjemmel til at nedsætte
erstatningen, er lov om arbeidstvister 5 maj 1927 nr. 1 § 5: »Ved
fastsettelsen av erstatning for brudd på tariffavtale eller for ulovlig
arbeidsstans eller ulovlig boikott, skal retten ikke bare ta hensyn til
skadens størrelse, men også til den utviste skyld og til mislig forhold
fra den skadelidendes side. Under særlig formildende forhold kan
erstatningen falle helt bort.«

Til sammenligning hermed kan nævnes svensk lag om kollektivavtal
22. juni 1928 § 8, hvormed atter kan sammenholdes dansk lov om
den faste voldgiftsret nr. 536 4. oktober 1919 § 5. A, der hjemler
pålæggelse af en »bod«, der træder i stedet for erstatning, og finsk
lag 22. marts 1924 §§ 9—10 (»plikt«).

/ Sverige er der endelig indført adgang til at lempe erstatningen
ved aktiebolagslagen 14. september 1944 § 211. I denne forbindelse
har det interesse, at reglen også omfatter skade, som styremedlemmer
eller andre af de i § 208, stk. 1, nævnte personer ved overtrædelse af
loven forsætlig eller uagtsomt tilføjer bolagets fordringshaver eller
anden trediemand. »Föreligger endast ringa vårdslöshet, må ersätt-
ningen nedsättas, där det med hänsyn jämväl till skadans storlek och
omständigheterna i övrigt prövas skäligt.«

Det er ikke så få love, der hjemler nedsættelse af erstatningen, og
det ser ud til, at der er en stigende tendens til at give lempelsesregler.
Endnu er den dog kun brudt igennem på særlige områder, hvor sær-
egne grunde kan have gjort sig gældende.

C. Skjult hensyntagen til skyldgraden.

Oversigten foran giver ikke et helt rigtigt billede af den faktiske
retstilstand. Selv uden for de nævnte områder tager domstolene vist-
nok såvel i Norden som andetsteds hensyn til skyldgraden, når de
føler trang dertil og kan gøre det uden klart brud med faststående
regler. Denne mulighed er til stede, hvor afgørelsen af den enkelte
tvist volder tvivl og må træffes ved skøn. Således ved skadens vurde-
ring i penge, ved afgørelsen af, om det er bevist, at en skade er sket,
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eller at skaden er forårsaget af det forhold, der pådrager ansvar,
eller af, om en skadelig følge er så fjern og upåregnelig, at den ikke
skal erstattes. Domstolene benytter sig formentlig ofte af denne mulig-
hed på den måde, at de i stigende grad lader afgørelsen falde ud til
den ansvarliges ugunst, jo større hans skyld er. For en del gør de
det vel ubevidst, men ikke sjældent sikkert også bevidst. Det finder
imidlertid ikke udtryk i dommenes ord og lader sig derfor vanskelig
konstatere.

I England tages der vistnok på denne måde hensyn til skyldgraden
af juryen, når den fastsætter erstatningen. Herom kan der henvises
til Pollock's udtalelser, der er gengivet ovfr. s. 12.

Som nævnt ovenfor hævder franske forfattere, at det sker i vidt om-
fang i Frankrig, hvor domstolenes suveræne beføjelse til at udmåle
erstatningen ofte fremhæves i dommene. Det er også højst sandsynligt,
bl. a. fordi det er oplyst, at flere domme i forrige århundrede endog
var inde på åbenlyst at nedsætte erstatningen, når skylden var ringe.
Men et klart bevis for, at domstolene bærer sig således ad, kan næppe
gives udfra de trykte domme. En vigtig grund hertil er, at Gassations-
retten ikke tager stilling til de afgørelser, de indankede domme giver
om disse spørgsmål. Ifølge fast praksis overlader den de lavere instan-
ser at fastslå, ikke blot skadens størrelse og vurdering samt selve den
faktiske årsagsforbindelse, men også om skaden er en direkte følge af
det forhold, der pådrager ansvar, og derfor omfattes af erstatnings-
pligten. Og afgørelsen af spørgsmålet, om skaden er en direkte følge,
bruges vistnok, som det er nævnt foran, nu og da til at nedsætte
erstatningen, fordi den vilde ramme for hårdt i betragtning af skyl-
dens ringhed.

I Danmark er det mit indtryk, at domstolene tager hensyn til skyld-
graden på de nævnte måder, f. eks. i deres skøn om erstatningens
størrelse. Flere kyndige dommere har overfor mig givet udtryk for
denne opfattelse. Men det får kun større betydning, hvor der ikke er
udviklet fastere regler for erstatningsfastsættelsen i praksis. Jeg anser
det altså for sandsynligt, at vore domstole undertiden faktisk ind-
snævrer erstatningen, hvor forseelsen er ringe og erstatningen ved en
strengere udmåling vilde ramme urimelig hårdt.

Domstolenes ønske om at undgå helt ubillige resultater fører dem
vel endog nu og da til helt at frikende skadevolderen for culpa. Til
belysning heraf kan jeg henvise til den i sin tid omtalte højesterets-
dom af 18. oktober 1898, der er trykt i UfR (Ugeskrift for Retsvæsen)
1898. 911. En 21 år gammel handelsmedhjælper hos en landsbykøb-
mand havde under arbejde med at bære 50,000 æsker tændstikker
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op på loftet ved mørkets frembrud tændt et talglys og smeltet det
fast på en trækasse. Kl. 21 måtte han afbryde arbejdet for at hjælpe
til i butikken, og da den blev lukket kl. 2 I ½ , glemte han lyset, som
i nattens løb voldte en brand, hvorved hele købmandsgården ned-
brændte. Der blev rejst straffesag mod ham. Men skønt enhver tilside-
sættelse af almindelig forsigtighed var strafbar efter straffelov 1866
§ 284, blev han frifundet af overretten med den begrundelse, at der
ikke var aldeles tilstrækkelig føje til at statuere strafbar tilsidesæt-
telse af almindelig forsigtighed, og højesteret stadfæstede dommen, da
intet væsentligt fandtes at bemærke ved overrettens grunde. Niels
Lassen, der omtaler dommen i Tidsskrift for Retsvidenskab 1899.
236 f, fremhæver, at den tiltalte havde udmærkede vidnesbyrd, og
at skaden var så betydelig, at tiltalte, hvis han skulde erstatte den,
ikke kunde have tænkt på at skabe sig en fremtid her i landet. Der
er næppe tvivl om, at frifindelsen skyldes hensynet til den tiltalte i
forbindelse med, at der ikke var hjemmel til at begrænse erstatningen.
— Se iøvrigt om dommen (dansk) Juridisk Forenings årbog for
1899—1900 s. 47 ff.

Hvad man nu end mener herom, er det temmelig klart, at vore dom-
stole tager hensyn til skyldgraden ved afgørelsen af, om der er til-
strækkeligt bevis for årsagsforbindelsen. Berettigelsen heraf er blevet
hævdet af vore forfattere, således også i min erstatningsret s. 202.

Stang gør i »Erstatningsansvar« s. 86 yderligere gældende, at skyl-
dens størrelse kan få betydning ved afgørelsen af, om en følge er
adækvat. Hvor den handlendes optræden er meget dadelværdig, finder
han det rimeligt at strække adækvansen længere.

I Tidsskrift for Rettsvitenskap 1941. 299 ff, navnlig 317 ff angriber
Kristen Andersen Stangs udtalelse og underkaster samtidig adækvans-
læren en principiel kritik. Her behøver jeg ikke at gå ind på denne
strid. Kristen Andersen tager nemlig ikke afstand fra realiteten, at
domstolene strækker ansvaret længere ud i årsagsrækken, når skylden
er grov. Efter hans mening bør domstolene have endnu større frihed,
end Stang vilde give dem, til at afgøre, hvilke følger der er så fjerne,
at de ikke skal erstattes. Afgørelsen bør ialfald for en stor del ske
ved en samlet konkret vurdering af de foreliggende omstændigheder,
en bred, konkret underbygget rimelighedsvurdering.

Såvidt jeg kan se, har norske domstole ialfald brugt en rimeligheds-
vurdering til at korrigere konsekvenserne af adækvanslæren i særlige
tilfælde, hvor læren fandtes at medføre meget stødende resultater.
Dette vil sandsynligvis også ske i andre lande. Bundesgericht i Schweiz
har ialfald givet udtryk for en beslægtet opfattelse i sin dom i BGE
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66. II. 174. En passager i en bil var blevet kvæstet ved uagtsomhed
hos chaufføren, der blev sagsøgt til erstatning. På sygehuset var hun
godt på vej til helbredelse, da hun fik angina og døde, hvilket antages
at bero på en foreliggende disposition til svind af de hvide blodlege-
mer ved brug af medikamenter. Dommen udvikler, at spørgsmålet, om
hendes død var en adækvat følge, volder tvivl efter den almindelige
bestemmelse af adækvanskravet, da den omtalte disposition er sjælden.
Men det vilde være følt som meget stødende, om ofret selv måtte bære
følgerne, skønt hendes anlæg kun kunde have virkning på grund af
indstævntes fejl. »Gerade Grenzfälle dieser Art zeigen, dass die Theo-
rie vom adäquaten Kausalzusammenhang kein untriigliches Merkmal
dafiir zu geben vermag, welche Wirkungen.. . . rechtserheblich....
Um zu einer billigen, der praktischen Vernunft entsprechenden Ergeb-
nis zu kommen hat daher der Richter die Frage der Adäquanz in
Wiirdigung der gesamten Umstände nach seinem freien Ermessen zu
entscheiden.« Derfor bør adækvans ikke på forhånd nægtes ved en
disposition. Men »wo. . . .in Folge des Dazwischentretens des Zufalls-
momentes zwischen der vom Haftpflichtigen gesetzen Ursache und
dem Enderfolg ein offensichtliches Missverhältniss eintritt, so dass
die Belastung des Haftpflichtigen mit dem vollem Schaden als un-
billig empfunden wiirde, ist eine Reduktion gemäss art. 43 und 44 OR
vorzunehmen, sofern die Prädisposition nicht schon die Annahme einer
geringeren als der normalen Lebenserwartung rechtfertigt.«

Med hensyn til svensk praksis kan henvises til nogle udtalelser af
Hult i Svensk Juristtidning 1947. 500 f om anvendelsen af forsikrings-
aftalelovens § 25, der udelukker regresret mod den uagtsomme skade-
volder, hvis uagtsomhed ikke er grov. Hult mener, at flere domme
viser en mer eller mindre påfaldende mild bedømmelse. De synes altså
at have frifundet i tilfælde, hvor uagtsomheden kunde være bedømt
som grov.

D. Nyere nordisk litteratur.

Den første nordiske forfatter, der tog spørgsmålet op til drøftelse,
var Oscar Platou. Han kom ind på emnet i Norsk Retstidende 1879.
1—20. Her tager han til orde for at begrænse erstatningsansvaret,
hvor skadelidende ved overdreven luksus eller på anden måde påbyr-
der publikum en usædvanlig stor risiko. S. 7 f omtaler han Jherings
lære og giver den en vag tilslutning. I Tidsskrift for Retsvidenskab
1897. 257—97 uddyber han undersøgelsen og tager klart standpunkt
for en almindelig adgang til ved skøn efter billighed at nedsætte erstat-
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ningen for uagtsom skadeforvoldelse under hensyn til beskaffenheden
af den begåede fejl (graden af den udviste skyld).

Platou gør rede for de spredte udtalelser om emnet i ældre litteratur
og nævner nogle udtalelser af A. S. Ørsted. Disse steder indeholder
dog ikke noget, der giver føje til at regne Ørsted som en forløber for
Platous standpunkt. Ørsted siger kort, at der måske i enkelte tilfælde
er grund til at fravige de almindelige regler om erstatningens omfang,
og han henviser til et par specielle gamle lovbestemmelser, men ud-
fører ikke tanken nærmere. Efter mit skøn er det mest sandsynligt,
at han har haft reglerne i den østrigske lovbog for øje.

I senere nordisk litteratur berøres spørgsmålet af forfattere, der
kommer ind på erstatningsrettens almindelige problemer. Men de
allerfleste udtalelser er korte og giver ikke væsentlige bidrag til spørgs-
målets belysning. Skarp modsigelse mødte Platou hos Fredrik Stang.
Og han vandt heller ikke fuld tilslutning fra de ledende forfattere i
de andre lande. Men Jul. Lassen udtalte dog i sin Haandbog i Obli-
gationsretten Alm Del § 36. IV, at »i mange tilfælde vil en adgang
for dommerne til at kunne nedsætte den almindelige erstatning findes
påkrævet«.

På den anden side har Lundstedt i Nordiska Juriststämman 1926
s. 213 taget skarpt afstand fra at lade erstatningen bestemme efter
afvejelse af parternes individuelle forhold i det enkelte tilfælde. Jeg
selv har i mine tidligere skrifter ikke taget stilling til det legislative
spørgsmål.

Interessen for spørgsmålet er påny blevet levende i de sidste årtier.
I Sverige kom sympatien for adgangen til at nedsætte erstatningen
tydeligt frem i lagrådet under behandlingen af sømandslovens § 50,
stk. 2, og strafflag kap. 6 § 6. — Se Nytt juridiskt Arkiv avd. II 1922,
363 f, 1924. 621 f. — I den allernyeste tid kommer sympatien atter
til orde i artikler af Alexanderson og Strahl i Svensk Juristtidning
1944. 535 ff og 1947. 85 f, 106.

Blandt de nyere norske forfattere, der udtaler sig for en adgang
til at lempe erstatningen, er Astrup Hoel Risiko og Ansvar s. 203 ff,
Dagfinn Dahl Erstatning og opreisning for legemsskade og Andenæs
Fortid og framtid i erstatningsretten s. 26 og 28.

I Danmark har N. H. Bache energisk angrebet den traditionelle
regel om fuld erstatning af alle adækvate følger. I Tidsskrift for
Retsvidenskap 1928. 305 ff når han til det radikale resultat, at man
ikke skal nøjes med en fri adgang til at nedsætte erstatningen, men
»fastslå, at den erstatningspligtige handlemåde skal medføre den øko-
nomiske korrektion, som samtlige omstændigheder gør billig.. . . Er-
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statningens størrelse fastsættes efter rettens skøn om alle i det enkelte
tilfælde foreliggende forhold.« Se også UfR 1935 B. 234 f.

For et par år siden har endelig O. A. Borum i Svensk Juristtidning
1945. 447 ff givet den hidtil fyldigste undersøgelse i dansk litteratur
af spørgsmålet og taget til orde for en adgang til at lempe erstat-
ningen.

II. Legislative hensyn belyst ved retslivets stilling.

A. Grundlaget for den nye lære.

Det er naturligt først at spørge, hvilke grunde der var bestemmende
for dem, der fremsatte læren om lempelse af erstatningen.

Såvidt jeg kan se, har de underbygget reglen, ikke med praktiske
legislative hensyn, men udelukkende ved henvisning til, at den stem-
mer med retfærdigheden. Jhering nøjedes med kort at antyde grund-
tanken: ligevægt mellem skyld og erstatning. Han finder, at denne
tanke ligger bag ved spredte løsninger i de romerske retskilder, idet
læren om interessen endnu i den klassiske romerske jurisprudens
befandt sig på et ufærdigt trin, hvor de ledende tanker ikke havde
nået simple, faste reglers bevidste form. løvrigt mener han åbenbart,
at tanken umiddelbart må vinde tilslutning. S. 57 udbryder han pate-
tisk: »Wie glänzend hebt sich diese Idee ab von jener, ich kann nicht
ånders sagen, rohen Ansicht, welche mit dem blossem Gesichtspunkt
des Gausalnexus die Sache zu erledigen glaubt.«

Disse tanker må afvises blankt, når det gælder at begrunde reglen
legislativt. Det er et postulat, at erstatning ikke bør pålægges uden
skyld, og at retfærdigheden kræver ligevægt mellem skylden og erstat-
ningen. Jhering har ud fra sin retstakt bedømt en række tilfælde,
hvor romerske jurister anså det som uretfærdigt at tilkende erstatning
for hele det forvoldte tab, og på grundlag af disse afgørelser fore-
tager han — ukritisk — en meget vid generalisering. De omfattende
generaliseringer kan vel siges at have været det ivrigst tilstræbte
mål for den retsvidenskabelige retning, Jhering tilhørte. Men iveren
efter at føre videnskaben videre frem mod målet har ført ham vild.

En virkelig ligevægt mellem skyld og erstatning vilde selv Jhering
næppe for alvor have forsvaret. Allerede udfra en tankegang som
Jherings kan der rejses vægtige indvendinger derimod. Sætningen
har for det første en skævhed, der må vække tvivl om dens ubetin-
gede retfærdighed. Erstatning skal jo kun betales, hvor der er sket
en skade. Men hvor der ingen skade sker, er skylden ofte lige så
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stor. Selv en grov forseelse fører ikke altid skade med sig. De skyldige
bliver derfor ikke behandlet ligelig, selv om man anerkender en lem-
pelsesregel. Nogle er så uheldige at volde skade og ifalder et ansvar,
større eller mindre, andre slipper heldigt fra deres forseelse og går
fri for ethvert ansvar.

Selv bortset herfra er sætningen ubrugbar. Skal den tages på
ordene, må erstatningen bestemmes efter synspunktet retfærdig gen-
gældelse, altså som en slags bøde, der fastsættes efter gengældelses-
synspunktet. Men hvor findes der en målestok for en retfærdig gen-
gældelse? Og er der virkelig nogen, der for alvor vil gennemføre rene
gengældelsessynspunkter i erstatningsretten. I praksis vilde domsto-
lenes retstakt blive bestemmende for resultaterne. Men den påvirkes
af mange forskellige faktorer, derunder et vist skøn om, hvad der er
en legislativt tilfredsstillende regel. Og jeg er sikker på, at domstolenes
resultater ikke vilde stemme med princippet ligevægt mellem skyld
og erstatning.

Skulde denne tanke tages alvorlig, måtte den også føre til at ude-
lukke alt erstatningsansvar, hvor der ikke fandtes individuel skyld
hos skadevolderen. Men dette vilde være i bestemt strid med den
erstatningsret, der praktiseredes på Jherings tid og bruges i de fleste
lande i vore dage.

Bagved den også uden for Schweiz udbredte anskuelse, at erstat-
ningen skal sættes i forhold til skyldgraden, ligger vistnok i reglen
den opfattelse, at det ofte er for hårdt at pålægge fuld erstatning,
hvor skylden er ringe. Manges retsfølelse stødes ved, at en ringe uagt-
somhed skulde medføre et erstatningsansvar, der er så stort, at det
rammer skadevolderen meget hårdt eller endog ødelægger hans frem-
tidige økonomi helt. Men det er langtfra alle, hvis retsfølelse dømmer
ens.

Nogle er tilbøjelige til at billige en nedsættelse af alle større erstat-
ningsbeløb, når fejlen er ringe. Andre finder det omvendt stemmende
med deres retsfølelse, at der som hovedregel tilkendes fuld erstat-
ning, selv om skylden er ringe. Men i de yderste tilfælde, hvor der
er udvist en ringe fejl og fuld erstatningspligt vilde true skadevol-
derens velfærd, tror jeg, de fleste vil mene, at erstatningen bør kunne
nedsættes.

Der er ganske vist forfattere, der tager afstand fra enhver adgang
til at nedsætte erstatningen. Dette gør de vel tildels ud fra den op-
fattelse, at det er betænkeligt at give domstolene en sådan skønsmyn-
dighed. Men nogle forsvarer det som principielt stemmende med ret-
færdigheden: Retfærdigheden kræver, at skaden rammer den skyldige
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fremfor den uskyldige. Tabet kan ikke bringes ud af verden, proble-
met for retsordenen er derfor kun, om det skal blive hos den uskyl-
dige skadelidende eller flyttes over på den culpøse skadevolder, og
dette valg kan ikke volde tvivl •— siger disse forfattere. Endnu i H.
og L. Mazeaud's værk fra vore dage møder man denne opfattelse,
se tome III no. 2364 f.

Denne begrundelse kan jeg ikke tillægge nogen værdi. Jeg har
aldrig anset det for muligt at begrunde ansvar efter culpareglen
med en slig afvejelse af de to parters interesser i det enkelte tilfælde.
Allerede i »Skyld og Skade« (1914) s. 28 og 52 udtalte jeg mig der-
imod, løvrigt tror jeg, at de folk, der bruger denne begrundelse, nar-
rer sig selv. Jeg tror, at grundlaget for deres mening er deres af
retstakten dikterede ureflekterede dom, at der bør pålægges fuldt er-
statningsansvar. Men retstakten er ikke nogen pålidelig vejleder i
legislative spørgsmål. Den påvirkes ofte stærkt af tradition og op-
læring. Og her er det særlig klart, at den er en usikker vejviser, da
spørgsmålet om, hvilket resultat der stemmer med retstakten, tilsyne-
ladende besvares meget forskelligt.

Fredrik Stang har i Erstatningsansvar s. 370 ff gjort gældende, at
kravet om forholdsmæssighed mellem skyld og erstatning blev rejst,
før adækvanslæren fremkom, og at det oprindelig har skullet give
støtte for de resultater, adækvanslæren nu medfører. Dette er der
noget rigtigt i. Nedsættelsesreglen har uden tvivl kunnet bruges til
at udelukke ansvar for inadækvate følger. Men den rækker langt
videre. Anerkendelsen af adækvanslæren behøver derfor ikke at med-
føre, at der ikke er trang til en regel, som giver adgang til at lempe
erstatningen. Og erfaringerne fra Schweiz giver ingen støtte for
Stangs opfattelse. Dér har domstolene forlængst sluttet sig til adæ-
kvanslæren som den almindelige regel. Men ingen har af den grund
villet afskaffe nedsættelsesreglen i art. 43, og praksis bruger den sta-
dig i vidt omfang, navnlig også i tilfælde, hvor adækvanslæren ikke
vilde give tilsvarende resultater.

Skønt dette praktisk er afgørende, kan det endnu over for Stangs
betragtning gøres gældende, at adækvanslæren på ingen måde kan
tages som et urokkeligt udgangspunkt. Efter min mening er det langt-
fra givet, at adækvanslæren har fundet den endelige løsning på pro-
blemet om, hvilke følger der skal erstattes. Jeg har ovenfor nævnt,
at læren for nylig her i Norden er blevet udsat for kritik. Og for mit
eget vedkommende vil jeg tilføje, at videnskaben er nødt til stadig
at arbejde videre med problemet allerede af den grund, at det endnu
ikke er lykkedes at påvise, at adækvansreglen stemmer med de le-
gislative hensyn.
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I virkeligheden har tilhængerne af adækvanslæren så at sige ikke
gjort forsøg på at udrede de praktiske hensyn. Jeg har selv arbejdet
med problemet, som det fremgår af »Skyld og Skade« s. 179 f og
Erstatningsret s. 150 f, men jeg er klar over, at min begrundelse kun
er en ret skrøbelig hypotese. Det kan vel fastslås, at præventions-
hensynet normalt ikke kan føre til at strække ansvaret ud over de
adækvate følger. Men det er vanskeligere at give klare grunde for,
at ansvaret skal begrænses dertil. Og jeg tør ikke afvise den mulig-
hed, at alle de forskellige forsøg på at holde visse fjernere følger
uden for ansvaret overvejende bæres af de samme ureflekterede
følelser, der fører mange til at gå ind for en fri adgang til at ned-
sætte erstatningen. Med andre ord anser jeg det for muligt, at adæ-
kvanslæren er en delvis hensyntagen til disse følelser. Når den aner-
kendes i lande, hvor man ikke indrømmer fri adgang til at lempe
erstatningen, kan det forklares ved, dels at der føles særlig trang til
en grænse for ansvarets følger, dels at adækvansbegrænsningen vol-
der færre betænkeligheder end en ganske almindelig skønsregel.

B. Synspunkter i lovgivning og retspraksis.

Besvarelsen af det legislative spørgsmål må ske på grundlag af en
prøvelse af de praktiske hensyn. Det er imidlertid næppe muligt at
nå nogenlunde klare resultater ved en sådan prøvelse. Derfor vil jeg
søge spørgsmålene belyst yderligere ved at undersøge, hvilke syns-
punkter der er kommet frem i lovgivning og retspraksis.

Udviklingen i lovgivning og retspraksis i de forskellige lande giver
ikke noget klart grundlag for den legislative vurdering. Den nyeste
tids lovgivning i Norden kunde tyde på en voksende tilbøjelighed til
at finde den nedarvede culparegel utilfredsstillende. Men den viser
ikke med sikkerhed andet end, at der føles trang til visse undtagelser
fra hovedreglen. Og nordisk praksis røber vistnok en tilbøjelighed til
udfra et billighedsskøn at undgå de mest stødende følger af de almin-
delige regler. Men dommene giver intet grundlag for den opfattelse,
at domstolene er stemt for en regel som den, der er gennemført i
Schweiz. Hvad særlig angår erstatning for tab, som legemsskade med-
fører ved at berøve den skadelidende arbejdsevnen, kan det næppe
fastslås, at dansk praksis faktisk graduerer erstatningen efter skyld-
graden.

Vender vi os til Schweiz, hvor domstolene har adgang til at be-
stemme erstatningens størrelse frit under hensyn til skylden og om-
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stændighederne iøvrigt, ses det, at praksis i vidt omfang gør brug af
beføjelsen til at nedsætte erstatningen. Og af schweiziske juristers
udtalelser får man det indtryk, at der nu også blandt jurister er
almindelig tilfredshed med lovens ordning. En tilsvarende almindelig
tilfredshed er der næppe med de nordiske landes regler. Dette giver
god grund til at tage vore regler op til ny prøvelse, men er ikke noget
afgørende bevis på, at netop den løsning, Schweiz har valgt, er den
bedste.

For at give et fyldigere grundlag for bedømmelsen af retstilstan-
den i Schweiz skal jeg nu gøre nærmere rede for, hvorledes reglen i
OR art. 43, stk. 1 bruges i praksis. Den pålægger dommeren ved fast-
sættelsen af erstatningen at tage hensyn både til omstændighederne
og til skyldens størrelse.

Hvad først angår skyldens størrelse, er det klart fastslået i prak-
sis, at erstatningens størrelse skal rette sig efter skylden. Det stod
fast allerede før revisionen af obligationsretten, altså med hensyn til
art, 51 i OR 1881. BGE (Entscheidungen des Bundesgerichts) 32.
II. 464 ff udtaler, at det følger af lovordene og navnlig af tilblivelses-
historien, at reglen skal være det klare udtryk for den grundsætning
om ligevægt mellem skyld og skadeserstatning, som navnlig Jhering
og Bluntschli gik ind for, og som var udtrykt i Ziirichs lovbog. Også
praksis står på dette standpunkt. Nogle af dommene udtaler tydelig
grundsætningen, »dass die Schadenersatzflicht, der Umfang der Haf-
tung der Schädigers, sich richtet nach dessem Verschulden.« Det var
gjort gældende, at der kun skulde tages hensyn til skylden, hvor ska-
dens størrelse måtte fastsættes ved fri skønsmæssig vurdering, men
at en talmæssig faststående skade altid skulde erstattes fuldud. Denne
opfattelse afviser Bundesgericht. Den stemmer på ingen måde med
loven efter dens ord og den historiske udvikling.

Art. 43 i den reviderede OR tolkes på samme måde.
Dette fremgår klart af BGE 53.11.419 (1927). En læge var idømt

en erstatning på 68.600 fr. til en patient, der havde lidt skade ved
røntgenforbrænding. Retten siger om art. 43, der også gælder i kon-
traktsforhold: »Damit bringt das Gesetz den Grundsatz zum Aus-
druck, dass der Umfang der Haftung nach dem Grade der subjektiven
Verfehlung abgestuft, also zwischen Schuld und Ersatzpflicht ein
Gleichgewicht hergestellt werden soli. Leichtes und schweres Ver-
schulden diirfen nicht die gleich schwere rechtliche Reaktion nach
sich ziehen.« Her var skylden ringe og skaden uforholdsmæssig stor.
»Es mag als hart erscheinen, dass der Klager einen Teil des Schadens
an sich trägen muss. Allein die Beklagte darf billigerweise nicht
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schwerer belastet werden, als es der Grösse ihres Verschuldens ent-
spricht.« Der var nogen tvivl om, hvorvidt skadelidende led af kræft,
og denne tvivl måtte regnes sagsøgte til gode. Under hensyn til disse
momenter fandtes det passende at afkorte 1/5 i det beløb, der ellers
skulde tilkendes, nemlig 82.000 fr., hvori var indbefattet 15.000 fr. for
svie og smerte. Da den indankede dom havde tilkendt kun 3000 fr.
mere, nemlig 68.600, fandtes der ingen grund til at underkende den.

Det må fremhæves, at tanken om ligevægt mellem skyld og ansvar
her udtales mindre skarpt end i den ældre dom. Det siges vel, at let
og tung skyld ikke bør medføre lige tung retlig reaktion. Men udtryk-
ket »ein Gleichgewicht« er svagere end Jherings. Bundesgericht over-
sætter det selv i den straks nedenfor gengivne dom med ordene »un
certain équilibre«. Og den betydelige erstatning, BG fandt rimelig,
65.600 frcs (i 1927), skønt skylden siges at være ringe, viser efter
min mening klart, at der ikke er tale om en bogstavelig gennemfø-
relse af Jherings lære.

Endnu tydeligere fremtræder afsvækkelsen i BGE 59.11.364 ff
(1933), der angik et sammenstød mellem en bil og en motorcykle,
hvorved en passager på motorcyklen blev dræbt. — Dengang fandtes
der ikke nogen særlov om ansvar for motorkøretøjer. •— Den indan-
kede dom havde dømt bilens fører til at betale godt 2500 fr., og af-
gørelsen blev opretholdt. BG udtaler (s. 373), at sagsøgte kan påbe-
råbe sig art. 43, og den fortsætter: BGE 53.11.430 »rappelle qu'un
certain équilibre doit étre établi entre la faute et Fobligation de re-
parer le prejudice. Lorsqu'une simple imprudence a pour resultat un
dommage exstraordinairement important, le juge doit réduire les
dommages-intéréts dans une mesure equitable.« Der skal dog ikke ske
en matematisk nedsættelse som i regressager, men da tabet bør anslås
til et lavere beløb (til c. 5000 fr.) og der ikke bør tilkendes godtgørelse
for tort moral, kan resultatet billiges. Her ses det tydeligt, at reglens
hovedbetydning er, at der bør ske en nedsættelse efter billighed, når
skaden er usædvanlig stor.

Endelig kan nævnes BGE 63.11.221 ff (1937). En motorcyklist vilde
køre forbi en cyklist, mens de kørte op ad en bakke, men da cyklisten
veg lidt til venstre, kolliderede de, og motorcyklisten kom alvorligt til
skade. Han krævede godt 67.000 i erstatning. Underretten tilkendte
ham 2/3, appelretten 1/3 eller 19.000, BG kun 6000. Dommen frem-
hæver, at hans egen fejl var grov, og at cyklistens synes ringe i sam-
menligning dermed, så at han kun har »une part minime de la re-
sponsabilité.« Erstatningen bør derfor nedsættes stærkt. En anden
grund til nedsættelse ligger i »la disproportion entre la faute legere
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de G . . . et les consequences extraordinairement graves de l'accident, ou
la fatalité a joué und grand role«. En erstatning på 6000 fr. er derfor
»equitable et suffisante«.

Ved siden af skyldens størrelse skal der tages hensyn til omstæn-
dighederne. Ind herunder drager praksis mange forskellige forhold.

I første række kan nedsættelse ske, fordi skaden er blevet særlig
stor som følge af omstændigheder, som skadevolderen ikke har an-
svaret for.

Det kan bero på, at der er tilstødt uheldige omstændigheder. Som
eksempel kan nævnes BGE 57.11.104 ff, hvor en husvært blev anset
ansvarlig for en kvindes død ved forgiftning i badeværelset. Erstat-
ningen blev nedsat med V3 under hensyn til art. 43, stk. 1 på grund
af den stærke kulde, som var grunden til, at de giftige gasarter ikke
blev afledet, og som gjorde den utilstrækkelige isolering af ovnen
særlig farlig.

Videre BGE 60.11.416 ff: En motorcyklist stødte ved førerens grove
fejl sammen med en bil, der kastedes til venstre og derved stødte sam-
men med en anden motorcykle, hvis fører blev dræbt. Der tilkendtes
40 pGt. erstatning hos den første motorcyklefører. Sagsøgte havde
størst skyld af de tre, men årsagsforbindelsen med det andet sam-
menstød er kun løs, og det var ikke så klart forudseeligt. Desuden
forelå der egen skyld og fejl hos bilføreren. En erstatning på 40 pCt.
tager rigtigt hensyn hertil bg til den ulykkelige »Verkettung der
Umstände«.

Fremdeles BGE 62.11.55: En lastbilchauffør tog velvilligt nogle
cyklister med. Ned ad en lang bakke fik vognen for stærk fart, og
håndbremsen gik itu. Chaufføren råbte: »Bliv på vognen«, men tre af
cyklisterne sprang af, og en af dem blev dræbt. Det lykkedes at
standse vognen nedenfor bakken. Der fandtes fejl hos chaufføren, men
ikke hos den dræbte. Underinstansen nægtede godtgørelse for tort
moral under hensyn til en række omstændigheder, bl. a. at »la fata-
lité« har spillet en betydelig rolle, som det ses af, at de to andre slap
godt fra springet. BG godkender dommen på dette punkt.

Også BGE 63.11.223, der er omtalt foran, fremhæver, at »la fata-
lité« har spillet en rolle. Endelig kan henvises til BGE 66. II. 174, der
er gengivet ovenfor s. 18, og 45. II. 315 (»Zufallsmomente« havde
medvirket i væsentlig grad).

Beslægtet med disse afgørelser er domme, der begrunder nedsæt-
telsen med, at årsagsforbindelsen er ret fjern. Således f. eks. BGE
61.11.90, hvor et stærkt nedsat ansvar blev pålagt under hensyn til,
at årsagsforbindelsen mellem fejlen og de alvorlige følger var ret fjern.
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Nedsættelse af erstatningen motiveres i andre domme med, at ska-
dens særlig store omfang beror på skadelidendes særlig modtagelige
tilstand. Herom findes der en række domme. BGE 33.11.573 nedsatte
erstatningen til en kvinde, der faldt i en kælderhals, en lille smule
på grund af hendes fedhed. BGE 49.11.446 f, hvor et 13-årigt cykle-
bud havde påkørt en dame, tog hensyn til, at hun havde klumpfod og
anlæg til skade som den indtrufne. BGE 51.11.80, hvor en dame havde
fået et chok, da en bil var lige ved at påkøre den hestevogn, hun sad
i, anså skaden som adækvat følge, men erstatningen blev nedsat un-
der hensyn bl. a. til hendes »émotivité«. Fremdeles BGE 57.11.52 om
et tilfælde, hvor en mand var død efter at have brækket benet ved
at falde på et glat gulv i en offentlig bygning. Der blev pålagt erstat-
ning efter OR art. 58, og BG, der hjemviste sagen, udtalte, at det
skulde prøves, om ikke den afdødes svækkede sundhedstilstand har
begunstiget det ulykkelige sygdomsforløb på sådan en måde, at erstat-
ningen bør nedsættes. Endelig kan henvises til BGE 66.11.173 f, der
er omtalt foran s. 18.

Blandt de andre omstændigheder, der efter praksis kan begrunde
nedsættelse af erstatningen, må nævnes skadelidendes frivillige del-
tagelse i den farlige handling. Den må ofte betragtes som »egen
skyld«, jfr. art. 44, stk. 1. Det gælder som oftest, når en person
kører i bil med en beruset fører, jfr. BGE 40.11.279 ff, 43.11.186 ff,
57.11.471, eller lader sig behandle af en klog kone eller kvaksalver,
jfr. BGE 46.11.155 (abortus), 56.11.371. Men frivillig deltagelse kan
begrunde nedsættelse, selv om den ikke regnes for egen skyld. Således
BGE 42.11.48 om drenges leg. Retten udtaler her, at deltagerne »ac-
ceptent, en connaissance de cause et tacitement, de courir certains
risques inhérents å «. Fremdeles BGE 45.11.315 om skud under
teaterforestilling (også nævnt ovfr. s. 26). Art. 44, stk. 1 giver iøvrigt
hjemmel til at nedsætte erstatningen, hvor skadelidende har samtykket
i den skadevoldende handling. Men afgørelser som de nævnte støttes
ikke særlig på denne bestemmelse.

Nedsættelse kan fremdeles ske, hvor skadevolderens optræden gør
ham fortjent til lempeligere behandling, således hvis han har for-
søgt at afvende den truende skade, jfr. BGE 51.11.81, og hvor den
farlige handling var foretaget af velvilje overfor skadelidende, se f.
eks. BGE 52.11.457, 59.11.465 f om »Gefälligkeitsfahrt.« I denne for-
bindelse kan også nævnes en almindelig udtalelse i BGE 56.11.398
om, at art. 44, stk. 2 og især allerede art. 43, stk. 1 tillader domstolene
at drage tålelige grænser for erstatningspligten navnlig i tilfælde,
hvor den fejlende funktionær fortjener sådant hensyn.
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Endelig tages der hensyn til parternes formueforhold.

1. Skadelidendes økonomiske forhold.

a) Er hans kår dårlige, kan det føre til, at erstatningen nedsættes
mindre end ellers. Således BGE 49.11.446 om 13-årigt cyklebuds på-
kørsel af dame. Fader og søn blev idømt erstatning, men erstatningen
blev nedsat til mindre end halvdelen under hensyn til, at skadeliden-
des klumpfod (jfr. ovfr.) havde medvirket, og at de sagsøgte vilde
komme i nød. Men dommen tilføjer, at der også må tages hensyn til
klagerindens stilling. Det kunde ikke gå an, at man ved at undgå
særlig hårdhed overfor indstævnte førtes til hårdhed overfor klager-
inden. Den i underinstansen foretagne nedsættelse fandtes meget vidt-
gående, men da det drejede sig om et rent udmålingsspørgsmål, fandt
BG ikke anledning til at ændre afgørelsen.

b) Omvendt kan skadelidendes gode økonomiske forhold føre til,
at erstatningen nedsættes mere end sædvanlig. BGE 59.11.465, der
angår velvillig medtagelse af passager på biltur, nedsatte erstatnin-
gen til den dræbte passagers efterladte med 25 pCt. Nedsættelsen be-
grundedes i første række med, at skadevolderen medtog den dræbte
uden vederlag eller anden fordel, udlukkende for at vise ham en
tjeneste. Men for yderligere nedsættelse taler en sammenligning mel-
lem parternes økonomiske forhold. Indstævnte vilde vel ikke komme
i nød, men der må tages hensyn til hans sygdom og tiltagende alder,
der kan medføre en alvorlig belastning. Derefter siger retten om kla-
gernes økonomi: »Wenn deren Vermögen auch, soweit es aus Ver-
sicherungsentschädigungen resultiert, nicht als anrechenbarer Vor-
teil in Betracht fällt, so ist es doch bei der Abwägung der Belastung
des Beklagten einerseits und der Interessen der Klager anderseits
bis zu einem gewissen Grade mit in Rechnung zu stellen.«

2. Skadevolderens formueforhold får betydning i modsat retning.

a) Hans dårlige økonomiske forhold kan begrunde nedsættelse af
erstatningen. BGE 21.1201: En kvinde, der var meldt som mistænkt
for barnemord, fik tilkendt en erstatning på 800 fr. hos anmelderen.
Herved fandtes der taget billigt hensyn til forholdene, særlig også
indstævntes åbenbart beskedne formueforhold.

BGE 38.11.478, der angår den ældre OR art. 51. Ved to drenges
slagsmål med sten blev en pige ramt i øjet. Fædrene til de to drenge
blev solidarisk dømt til at betale 3000 fr. Deres skyld fandtes ret
ringe, og der måtte tages hensyn til deres lidet gunstige økonomiske
forhold.
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Fremdeles kan nævnes BGE 59.11.465 ff, der er omtalt ovfr. un-
der 1 (b).

I denne forbindelse kan det nævnes, at en enke, som ved BGE
31.11.281 ff blev idømt erstatning for skade voldt af hendes mand ved
uagtsom anbringelse af selvskud, fik erstatningen nedsat under hen-
visning til en række nedsættelsesgrunde, derunder at hun selv havde
mistet sin mand og havde prekære formueforhold.

b) Hvis en skadevolder, der ikke har handlet forsætlig eller groft
uagtsomt, vilde komme i nød ved at udrede erstatningen, kan dom-
meren ifølge art. 44, stk. 2 lempe erstatningen. Denne bestemmelse
bruges hyppigt. Der kan henvises til BGE 40.11.277: En kvinde, der
hjalp en bonde, led en skade, der vurderedes til 6800 fr. Der forelå
flere nedsættelsesgrunde, bl. a. egen skyld. Da sagsøgte ejede løsøre
til 3500 fr., kunde art. 44, stk. 2 ikke begrunde nedsættelse til 500 fr.,
som underinstansen havde foretaget, og der tilkendtes 1000 fr. som
erstatning for tab af erhvervsevne.

BGE 40.11.495: En person fik ved et slagsmål på en kro slået et
øje ud. Da han fandtes at have udvist (ringe) uagtsomhed, fik han
ikke tilkendt godtgørelse for ikke-økonomisk skade, og den økonomiske
skade erstattedes kun med 5/6. Det udtaltes, at § 44, stk. 2 om nøds-
tilstand ikke kunde anvendes, skønt sagsøgte var student uden for-
mue. En erstatning på 10.000 fr. kan man nok forlange, han over-
tager pligt til at betale af sit fremtidige erhverv. Erhvervsevnen måtte
vurderes som formuefaktor. Desuden havde han udsigt til arv.

BGE 45.11.315 angik skade ved et skud under teaterforestilling,
jfr. ovfr. s. 27. Bl. a. under hensyn til art. 44, stk. 2 nedsattes erstat-
ningen til 15.000 fr., henved 3/s af tabet.

BGE 49.11.446 f, hvor et 13-årigt cyklebud og hans fader idømtes
erstatning, anvendte art. 44, stk. 2, jfr. ovfr. under l a ) .

BGE 52.11.457, hvor en gratis passager på en hestevogn blev dræbt.
Efter art. 43, stk. 1 og art. 44, stk. 2 blev erstatningen for forsørger-
tab nedsat til halvdelen af 25.600 fr.

BGE 59.11.465, der er omtalt ovfr. under 1 b), fandt ikke betin-
gelserne opfyldt for reglen om nødstilstand.

Den givne oversigt viser, at domstolene fremhæver en række sær-
lige nedsættelsesgrunde. Opregningen er imidlertid ikke udtømmende.
Domstolenes almindelige skøn over, hvad der stemmer med billighed,
kan føre til at tage andre hensyn. Dette fremgår af flere domme, der
fremhæver det almindelige billighedsskøn, således BGE 56.11.398 og
66.11.174, der er nævnt ovfr., s. 27 og 18.
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Søger man at danne sig et samlet indtryk af denne praksis, bliver
resultatet formentlig, at afgørelserne træffes ud fra retsfølelsens vur-
dering. Nogle af de ledende domme gentager Jherings sætning, men
en nærmere prøvelse af dommene viser efter mit skøn klart, at sæt-
ningen ikke tages bogstavelig. Den afsvækkes ialfald til, at der skal
være en vis ligevægt mellem skylden og erstatningsforpligtelsen, eller
at der bør gøres forskel på let og tung skyld. Og selv udtryk som
disse er nærmest talemåder, der skal bevare tilknytningen til Jherings
lære. Ser man på resultaterne, der er det væsentlige, må reglens
hovedbetydning siges at være, at erstatningen kan og bør lempes, hvor
retsfølelsen kræver det. Når en blot uforsigtighed medfører en sær-
lig stor skade, bør erstatningen nedsættes efter billighed. Domstolene
bør ikke tilkende fuld erstatning, hvor dette vilde føles stødende i
betragtning af skyldgraden og skadens størrelse.

De domme, der nedsætter erstatningen, forsøger at fremhæve be-
stemte omstændigheder, som taler for nedsættelsen. Men i reglen
synes det at være retsfølelsens samlede vurdering, der er bestemmende
for resultatet. En vis tendens til overhovedet at afsvække culpareglen
ligger vel bag afgørelser, der tager hensyn til, at skadelidende har
udsat sig for faren, eller til at skadevolderens handling var dikteret
af velvilje. Men iøvrigt er den bestemmende grund som oftest, at an-
svaret findes at ramme for hårdt i betragtning af tabets størrelse
og skyldens ringhed. De fleste særlige omstændigheder, der fremhæ-
ves, sætter kun fra forskellige sider denne centrale afvejelse i relief.
Det kan dog siges, at der er en stigende tilbøjelighed til at begrænse
ansvaret, jo længere skaden kommer ud i yderkanten af adækvansen.

Schweizisk praksis giver en god illustration af, hvorledes retstil-
standen bliver, når domstolene får fri bane til at nedsætte erstatnin-
gen efter deres retsfølelses bud. Men dommene indlader sig ikke på
at begrunde resultaterne ud fra praktiske hensyn. De giver derfor
intet direkte bidrag til den nærmere drøftelse af det legislative
problem.

C. Praktiske hensyn.

En legislativ overvejelse af problemet kræver først og fremmest
overblik over de vigtigste praktiske hensyn. Derfor skal de nu søges
fremdraget.

Det er imidlertid en meget vanskelig opgave. Ikke blot er det van-
skeligt at udrede de vigtigste praktiske hensyn og bedømme deres
vægt i samspillet af de mange faktorer, der gør sig gældende. Men
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der rejser sig i virkeligheden det spørgsmål, om de praktiske hensyn
ikke taler for langt mere indgribende ændringer i erstatningsretten
end indførelsen af en lempelsesregel som den, der gælder i Schweiz.
På dette sted kan der dog ikke være tale om at tage dette problem op.
Undersøgelsen må bygges på den gældnede erstatningsret og gå ud
fra, at denne i hovedsagen opretholdes. Men det skaber en særlig usik-
kerhed i overvejelserne, når man her og der får en anelse om, at de
fremførte hensyn trækker i retning af videregående ændringer af er-
statningsretten.

1. Som allerede antydet giver Platou arbejder ikke væsentlige bi-
drag til belysning af de legislative hensyn. Af mere praktiske betragt-
ninger fremsætter han kun en enkelt, som endda er ret abstrakt,
nemlig at det er en ufuldkommen lære, der tvinger dommeren til at
vælge mellem fuld erstatning og ingen erstatning, skønt der er en
jævn og umærkelig overgang fra casus til den uagtsomhed, der klart
pådrager ansvar.

Denne betragtning kan jeg ikke tillægge afgørende betydning. På
mange andre områder står dommeren overfor et lige så skarpt valg,
skønt tilfældene ligger tæt op ad hinanden. Således når han skal
afgøre, om en solgt ting lider af en væsentlig mangel, således at
køberen kan hæve købet. Når retsordenen overhovedet opstiller culpa-
reglen, må dommeren i princippet skelne mellem de tilfælde, hvor der
foreligger culpa og derfor bør pålægges erstatningspligt, og de øvrige
tilfælde, hvor culpa ikke er udvist. Men dommeren kan unægtelig i
mange enkelte tilfælde være i tvivl om, hvorvidt en adfærd skal ka-
rakteriseres som culpa. I og for sig kunde det spørgsmaal rejses, om
dommeren ikke burde have adgang til at idømme nedsat erstatning
i slige tvivlstilfælde. Den vej er hidtil ikke betrådt. Det er vistnok over-
alt retslivets regel, at dommeren enten må statuere culpa og pålægge
erstatning eller antage, at der ikke er udvist culpa og fritage helt for
erstatningsansvar. Denne vanskelighed kommer Platou ikke udenom.
Ved sin regel kan han i det højeste opnå, at dommeren føler sig min-
dre trykket af det valg, han skal træffe, fordi det ikke får så stor
betydning, hvad han vælger. Men om det er en fordel fra et alment
synspunkt, kan betvivles. Og hvis man antog, at der i tvivlsomme til-
fælde burde kunne tilkendes nedsat erstatning, kunde deraf intet ud-
ledes om, at der — som Platou går ind for •— også skulde være adgang
til at nedsætte erstatningen inden for den gruppe tilfælde, hvor der
utvivlsomt er udvist culpa. At nægte adgang hertil kan kun kaldes en
ufuldkommen lære, når man går ud fra det, der skal bevises, nemlig
at erstatningen skal gradueres efter skyldgraden.
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2. Skal adgangen til at nedsætte erstatningen begrundes praktisk,
må det godtgøres, at det har uheldige følger at gennemføre fuld er-
statning overalt, hvor ansvarsbetingelserne er til stede.

Det er nu ikke svært at se, at erstatningsreglen har uheldige virk-
ninger i de tilfælde, hvor gennemførelse af fuld erstatningspligt ram-
mer den ansvarlige på en slig måde, at hans fremtidige økonomiske
virksomhed bliver afgørende hemmet. Han kan blive slået ud af en
nyttig virksomhed, eller en erstatningsbyrde, som han ikke kan magte,
berøver ham lysten til at arbejde sig frem. I slige tilfælde kan det
strenge ansvar medføre følger, som der vel vil være nogenlunde enig-
hed om at betragte som uheldige også fra et alment synspunkt.

Men selv hvor erstatningsbyrden ikke kan ventes at svække frem-
tidig økonomisk virksomhed, kan der være grund til at søge byrden
lettet, såvidt det kan forenes med andre hensyn. Nutildags føler de
fleste en stærk trang til sikkerhed, navnlig også økonomisk sikkerhed,
og staten har i flere retninger taget den opgave op at bidrage til at
forøge sikkerheden. Erstatningsretten er set fra en side et af midlerne
hertil. Men det er klart, at faren for at ifalde erstatningsansvar også
forringer den økonomiske sikkerhed. Derfor må det overvejes, om der
er tilstrækkelig grund til at gennemføre ansvarsreglerne trods den
derved skabte økonomiske usikkerhed. Dette synspunkt fører til at
erkende muligheden af, at det anbefaler sig at give adgang til at
nedsætte erstatningen.

De omtalte uheldige eller uønskede følger formindskes imidlertid
stærkt i vore dage på grund af den store udbredelse, ansvarsforsik-
ringen har nået. Det stigende tal personer, der er dækket mod ansva-
rets økonomiske følger ved ansvarsforsikring, får ikke deres økonomi
ødelagt ved, at de idømmes erstatningspligt, og de har i almindelighed
ingen grund til at føle sig trykket af faren for at ifalde erstatnings-
ansvar.

3. Modgrunde.
På den anden side kan der fremdrages flere grunde, der taler imod

en regel om lempelse af ansvaret.
Fredrik Stang går i Erstatningsansvar s. 376 ff ind på det legisla-

tive problem. En stor del af, hvad han siger her, er dog mere teoretiske
end praktiske overvejelser. Af praktiske grunde, der taler imod at tage
hensyn til skyldgraden, nævner han egentlig kun to: Der mangler et-
hvert sammenligningsgrundlag, hvorudfra man kan bestemme, hvor
meget erstatningen skal nedsættes. Og ansvarsreglens »civilistiske
virkning« svækkes i høj grad. At give adgang til at tage hensyn til
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alle foreliggende forhold, anser han for endnu forkasteligere. Det
lader erstatningsretten forfejle sit hovedformål, den giver ikke læn-
gere erstatning. Og det åbner adgang til den mest ubundne vilkårlig-
hed, hvor dommerens individuelle anskuelse og tilbøjelighed bliver
afgørende.

Her rører Stang ved noget af det væsentlige. Hovedproblemet er,
om de grunde, der bærer erstatningsreglen, fører til den traditionelle
regel.

Erstatningsreglerne tjener til at skabe sikkerhed, dels ved at mod-
virke skadeforvoldelse, dels ved at give de skadelidende en vis adgang
til at kræve skaden genoprettet. Men der er desværre stor uenighed
om, hvilken vægt der bør tillægges præventionshensynet og repara-
tionshensynet, og det hænger atter sammen med, at der er uenighed
om, hvorvidt og hvorledes erstatningsreglerne virker præventivt.

4. Erstatningsreglernes præventive virkning beror for en del på,
at de medvirker til at opdrage folk til forsvarlig adfærd og til at lære
dem, hvad man må og hvad man ikke må. De virker, som det også
udtrykkes, moraldannende, omend ikke i så høj grad som straffe-
regierne.

Se herom bl. a. Ekelöf Straffet, skadeståndet och vitet s. 92 ff og
mine udtalelser på det 16. nordiske juristmøde (Forhandlinger s.
112 f). Sammenlign også diskussionen om straffens virkning i Svensk
Juristtidning 1946. 161, 264, 491 og 641.

Denne virkning af erstatningsreglerne vil næppe blive følelig svæk-
ket ved en lempelsesregel, der praktiseres med fornuft. Ja, den kan
tænkes at blive styrket deraf, hvis erstatningsreglerne ved en slig ud-
formning får større evne til at vinde hele folkets moralopfattelse over
på deres side.

Den præventive virkning, som ansvarsreglen kan have i selve den
enkelte faresituation, kan derimod tænkes svækket ved en regel, der
giver adgang til at nedsætte erstatningen efter et frit skøn.

Det er imidlertid meget omtvistet, i hvilket omfang tanken på erstat-
ningsreglerne bevæger folk til større agtpågivenhed. Spørgsmålet blev
diskuteret af kyndige forsikringsjurister på det 16. nordiske jurist-
møde, se forhandlingerne s. 90 ff og bilag IV. Men meningerne gik
vidt fra hinanden, og diskussionen bragte intet klart resultat.

Indlederen, direktør Knud Christensen, mente, at erstatningsreg-
lerne som hovedregel ikke virker præventivt, men kun i særlige grup-
per af tilfælde, således over for grov uagtsomhed og ved farlig virk-
somhed, hvor faren for skades indtræden er særlig stor.

Efter mit skøn har erstatningsreglerne betydning for folks hand-
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linger i videre omfang, og denne betydning fremtræder ret klart i
adskillige tilfælde. løvrigt kan til belysning af spørgsmålet henvises
til Ekelöfs nævnte værk s. 85 ff.

I store træk kan det vistnok siges, at erstatningsreglerne jævnlig
kan påvirke folks beslutninger om, hvilke forsigtighedsforholdsregler
de vil træffe ved igangsættelsen eller driften af en farlig virkesomhed
eller med hensyn til en bygning eller anden ting, der kan blive farlig.
Erstatningsreglerne kan f. eks. bevæge ejere af lokomobiler til at for-
syne dem med gnistfangere, entreprenører, der lader foretage grave-
arbejder i gaderne, til at vælge fremgangsmåder, der ikke skaber unø-
dig fare for husene, og til at afmærke og belyse udgravningen. De
kan tilskynde husejere til at træffe foranstaltninger for at udgå, at
altaner og gesimser falder ned, og til at bestrø fortovet, når vinter-
vejret gør det glat.

På den anden side kan man sjældent vente, at tanken om erstat-
ningsreglen melder sig, når der skal handles uden tid til nærmere
overvejelse, som forholdet i reglen er under færdsel i en storstad,
f. eks. når en bilfører pludselig skal afgøre, om han skal køre frem
eller holde tilbage for et andet køretøj.

I de tilfælde, hvor erstatningstruslen antages at kunne øve hand-
lingsbestemmende virkning, vilde denne virkning sikkert blive følelig
svækket, hvis man gjorde alvor af Jherings tanke og afpassede erstat-
ningen efter skylden ligesom en straf, og derfor udmålte den til det
beløb, der vilde være en passende bøde for den begåede fejl. Dette
beror navnlig på, at erstatning i modsætning til straf aldrig idømmes,
når der ingen skade er sket. Personer, der handler let uagtsomt, kan
som oftest med føje anse det for overvejende sandsynligt, at deres
handlinger ikke volder skade. De vilde derfor kun løbe en ret ringe
fare for at ifalde erstatningsansvar. Og når de samtidig kunde regne
med, at erstatningen, hvis det gik uheldigt, ikke blev større end en
lille bøde, vilde erstatningsreglen .ikke give noget stærkt motiv til at
undgå småuagtsomheder.

Som allerede nævnt ovenfor er der dog næppe nogen, der for alvor
vilde gennemføre en slig ordning i praksis. Det, der praktisk kan
være tale om, er at give adgang til at lempe erstatningen, hvor fuldt
ansvar vilde ramme særlig hårdt. Men det kan ikke uden videre fast-
slås, at en adgang hertil vilde medføre en betænkelig svækkelse af
præventionen. Efter mit skøn er der ikke grund til at vente noget
sådant. Se også Ekelöf i nævnte skrift s. 67.

Det er imidlertid vanskeligt at godtgøre, hvilken virkning reglen
vilde have. § 18 i de nordiske forsikringsaftalelove viser, at en ansvars-
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forsikring gyldigt kan dække den ansvarlige mod ansvarsbyrden ialfald,
hvor han ikke har udvist grov uagtsomhed. Efter den danske, den
finske og den norske lov kan forsikringen endda dække den ansvarlige,
hvor han har handlet groft uagtsomt — en regel, som man dog i
Danmark har fraveget på et af de vigtigste områder, nemlig med hen-
syn til motorkøretøjer. •— De nævnte regler viser, at lovgivningen
bortset fra særlig grov brøde ialfald ikke anser det for ubetinget nød-
vendigt at ramme skadevolderen med en erstatningsbyrde.

Selv bortset herfra viser de begrænsninger, som de nordiske forsik-
ringsaftaleloves § 25, slk. 1, gør i skadevolderens ansvar eller regres-
pligt, at det ikke er anset for betænkeligt i et vist omfang at fritage
simpelt uagtsomme skadevoldere for erstatningsbyrden.

Den finske og den svenske lov lader uden videre regresansvaret
falde bort, hvor uagtsomheden ikke er grov. Og i det omfang, hvori
det er almindelig kendt, at selskaberne ikke har regresret, idet de
ikke bruger forsikringsvilkår, der fraviger lovreglen, har lovordnin-
gen praktisk talt samme betydning for folks handlemåde som en regel,
der udelukker deres erstatningsansvar over for skadelidende ved sim-
pel uagtsomhed. Folk kan gøre regning med, at de ikke kommer til
at betale noget for simpel uagtsomhed. Reglen fjerner derfor i slige
tilfælde den præventive virkning, som frygten for at ifalde ansvar
kan øve på beslutningen om at foretage den skadevoldende handling.
Men blandt andet fordi svenske selskaber ialfald til at begynde med
var tilbøjelige til at betinge sig regres selv ved ringe uagtsomhed, er
det muligt, at reglen endnu ikke har fået fuld virkning.

Efter dansk og norsk § 25 kan selskaberne ikke betinge sig videre-
gående regres, end lovreglerne hjemler, men lovreglerne er forsigtigere
i en anden retning. De foreskriver ikke, at ansvaret skal falde bort
ved ringe uagtsomhed, men kun at domstolen kan nedsætte det eller
lade det falde bort. Den danske regel adskiller sig iøvrigt fra de andre
ved, at den gælder ikke blot om regresansvaret, men også om selve
erstatningsansvaret over for den skadelidende. Den norske regel gæl-
der kun om regresansvaret, og der kan ikke ske lempelse, når skaden
er voldt under udøvelse af næring eller bedrift.

Den frihed, som den danske og den norske regel giver domstolene,
har sine uheldige sider, men den giver til gengæld lejlighed til at
iagttage, i hvilket omfang domstolene anser det for nødvendigt at
lægge ansvarsbyrden på skadevolderen. Derved belyses domstolenes
opfattelse af, hvorvidt en lempelse af ansvaret kan forsvares eller må
udelukkes af præventive grunde.

Det vilde føre for vidt at gennemgå dansk og norsk praksis om
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dette spørgsmål, men jeg skal kort gøre rede for hovedlinierne i dansk
praksis, således som jeg forstår dem. •— Der er iøvrigt ikke enighed
om, hvilke linier praksis følger.

Tager man hensyn ikke blot til de trykte domme, men også til den
praksis, der følges af danske forsikringsselskaber, må det formentlig
siges, at det uden for kontraktsforhold er blevet hovedreglen, at erstat-
ningsansvaret falder helt bort, dels hvor det udelukkende hviler på
DL 3—19—2, dels hvor det udelukkende hviler på culpareglen og den
udviste uagtsomhed ikke er grov. Dansk praksis betænker sig end ikke
på efter omstændighederne at lade ansvaret falde bort, hvor skaden
er voldt under udøvelse af næring. Men ansvaret fastholdes, hvor sær-
lige grunde fører dertil. Og der er grund til at antage, at domstolene
først og fremmest pålægger ansvar, hvor præventionshensynet gør det
betænkeligt at lade alt ansvar falde bort.

Ud fra dette synspunkt bliver den simpelt uagtsomme skadevolder
normalt fritaget for ansvar, hvor det drejer sig om fejl, der beror på
en øjeblikkelig uopmærksomhed eller distraktion af en sådan art, at
den kan indtræffe for de fleste, eller på, at der gribes fejl i en uforud-
set situation, hvor der skal handles hurtigt.

Et eksempel på frifindelse på grund af øjeblikkelig uopmærksom-
hed giver UfR 1945. 117 om en cyklist.

På den anden side lader domstolene som hovedregel ikke erstat-
ningsansvaret falde helt bort i tilfælde, hvor skaden hidføres ved
uagtsomhed bestående i, at en bedrift eller en varig ting indrettes
med utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, eller at de oprindelig
gode forholdsregler forfalder på grund af slendrian eller systematisk
»sparsommelighed«. Og dette må forstås ret vidt. Der synes således
normalt at blive pålagt ansvar for skade, der skyldes forsømt vedlige-
holdelse af fast ejendom, når den bliver farlig derved, bl. a. U f R
1945. 456 H(øjesteret) om et brønddæksel, som gik i stykker under
en hest. løvrigt kan som herhenhørende afgørelser, der ikke angår
kontraktsforhold, nævnes et par domme om gnistskader, se Vestre
Landsrets Tidende 1935. 198, Asurandør-Societetets Samling 1935 A.
57 og 60 (uagtsom undladelse af at bruge gnistfanger) samt UfR 1939.
553 H (utilstrækkelig agtpågivenhed ved tilrettelæggelsen og gennem-
førelsen af togskørslen i ringe afstand fra stråtækte bygninger). Se
iøvrigt UfR 1938 B. 72 f.

Disse domme pålagde fuldt erstatningsansvar. Men foreløbig fast-
slår jeg kun, at der pålægges ansvar i slige tilfælde, altså at retten ikke
fritager helt for ansvar. Spørgsmålet, om der kan blive tale om at
nedsætte erstatningen, omtales ndfr. s, 39 f.
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Ansvar vil vistnok også blive pålagt for enkeltstående handlinger,
når skaden hidføres ved, at den handlende vælger en fremgangsmåde,
der er i strid med almindelig anerkendte regler eller med særlige,
faglige og tekniske regler. Og i tilfælde, hvor den uforsvarlige hand-
ling udføres af en medhjælper, pålægges der normalt arbejdsgiveren
ansvar, ialfald når han har forsømt vejledning af eller tilsyn med
arbejderen.

Hermed kan sammenholdes H. H. Holm i Ugeskrift for Retsvæsen
1943 B. 196 f og de af ham nævnte domme.

Nogle domme begrunder også pålæggelsen af erstatning med, at
uagtsomheden ikke var ringe, se f. eks. UfR 1942. 206 og 1938 B.
73 Note 30.

Når domstolene pålægger ansvar for simpel uagtsomhed, er det
dog ikke altid begrundet alene i præventionshensynet. Som UfR 1942.
551 viser, tager domstolene, når begge parter er dækket ved forsik-
ring, ialfald på visse områder hensyn til, om det er naturligt at lade
tabet dække af den ene eller den anden slags forsikrig, jfr. også Assu-
randør-Societetets samling 1939 A. 16. Dette er der dog ikke grund
til at gå ind på her, navnlig fordi det hovedsagelig får betydning
indenfor kontraktsforhold.

5. Genoprettelsesformålet.
Enhver regel, der giver adgang til at lade ansvaret falde bort helt

eller delvis, vil ialfald i nogen grad svække erstatningsreglernes repa-
rative funktion og derved mindske trygheden. Dette kan ikke uden
videre afvises som betydningsløst. Ganske vist er det langt fra alle
erstatningskrav, der kan gennemføres til fyldestgørelse. Men den faste
regel om, at den culpøse skadevolder skal betale erstatning, har vist-
nok ikke ringe betydning for den almindelige tryghedsfølelse, og i
alle tilfælde synes den almindelige retsopfattelse at tillægge genopret-
telseshensynet betydelig vægt.

De betænkeligheder, som herudfra kan rejses mod en adgang til at
lempe erstatningen, falder dog helt bort, hvor tabet erstattes ad anden
vej. Og de svækkes ialfald i visse andre tilfælde.

a. Betænkelighederne falder bort i de tilfælde, hvor hele tabet er
dækket ved en skadeforsikring. Dette er netop baggrunden for reglen
i den danske forsikringsaftalelovs § 25, stk. 1.

Hvor tabet er dækket ved en summaforsikring, er det hovedreglen,
at skadelidende kan gøre begge krav gældende, både erstatningskravet
og kravet mod selskabet. Dansk og norsk lov § 25, Stk. 2, fastslår
endog, at erstatningskravet ikke påvirkes af, at den sikrede får erstat-
ning af selskabet, eller som den norske lov udtrykker det, at forsik-
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ringsydelsen ikke tages i betragtning ved fastsættelsen af den erstat-
ning, trediemand skal betale. Disse bestemmelser er vistnok skarpere
end ønskeligt. Vel er det formentlig hensigtsmæssigt at fastholde den
regel, at skadelidende kan gøre begge krav gældende. Men ialfald
hvor hensynet til den ansvarlige særlig stærkt taler for at lempe
erstatningen, kan det diskuteres, om der ikke ved erstatningens fast-
sættelse bør kunne tages et vist hensyn til en foreliggende summa-
forsikring.

b. Betænkelighederne ved en lempelsesregel svinder af lignende
grunde, hvor tabet kan ventes dækket på anden måde. Det er vistnok
for en del følelsen heraf, der ligger bag ved den udbredte opfattelse,
at der er særlig trang til at lempe tjeneres ansvar for skade, de volder
i tjenesten. Ganske vist kan også andre grunde tale herfor: at tjeneres
hverv ofte bringer dem ind i farlig virksomhed, som de ellers ikke
vilde have indladt sig på, og derved skaber mulighed for, at de volder
større skade og pådrager sig et så stort ansvar, at de overhovedet ikke
kan udrede erstatningen. Men den særlige tendens til at behandle
tjeneren lempeligt slår kun klart igennem, når det findes rimeligt at
lægge byrden på arbejdsgiveren som en driftsrisiko. Hvor skaden ram-
mer trediemand, bliver man mere tilbøjelig til at fritage tjeneren for
ansvar, når arbejdsgiveren ifalder ansvar og kan ventes at kunne be-
tale skaden.

c. Samme synspunkt kan ialfald til dels gøres gældende, hvor erstat-
ning for skaden iøvrigt kan kræves af andre, der kan ventes at være
i stand til at betale. Tidligere har man formentlig altfor hurtigt fast-
slået dogmet om, at alle skadevoldere er solidarisk ansvarlige for hele
erstatningen.

d. Endelig kan genoprettelsesformålet ikke med større vægt kræve
ansvaret fastholdt i tilfælde, hvor den ansvarlige ikke er i stand til
at udrede erstatningen.

6. En regel, der giver adgang til efter frit skøn at nedsætte erstat-
ningen eller lade den falde bort, mødes yderligere af den indvending,
at den skaber usikkerhed. Allerede dansk praksis om forsikringsaftale-
lovens § 25, pkt. 2, viser, at det er vanskeligt at finde nogenlunde faste
linier at gå efter. Og her er problemet dog ret enkelt. Når der ses
bort fra tilfælde, hvor skadevolderens ansvar er dækket ved en ansvars-
forsikring, må afgørelsen normalt bero på, i hvilket omfang præven-
tionshensynet kræver ansvar pålagt, Men når der åbnes adgang til

at lempe erstatningen, selv hvor tabet ikke er dækket ved forsikring
eller på anden måde, bliver problemet mere sammensat. Selv om reg-
len kun gav adgang til at tage hensyn til skyldens grad, vilde den
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medføre stor usikkerhed. Fredrik Stang har ret i, at der mangler
ethvert sammenligningspunkt. Dommeren har ikke andet end sin rets-
følelse at gå efter. Men den uenighed, der er i litteraturen om, hvor-
vidt der bør tages hensyn til skyldens grad, vækker formodning om,
at afgørelserne vil blive meget ujævne.

Går man så vidt, at man giver domstolene frihed til at tage hensyn
til alle konkrete omstændigheder, vil usikkerheden blive endnu større.

Lundstedt har i Nordiska Juriststämman 1926 s. 213 taget meget
skarpt afstand fra en regel, der bestemmer erstatningen efter billig-
hed, d. v. s. efter afvejelse af parternes individuelle forhold i det enkelte
tilfælde. Han spørger, hvorhen det skulde føre. Og han svarer: »Den
för all produktion och omsättning nödiga trygghetskänslan i samhället
skulle upphöra. Denna trygghetskänsla förutsätter med nödvändighet
det konsekventa uppehållandet av en regel och är oförenligt med att
slumpen i det enskilda fallet blir avgörande.« Denne afvisning er efter
min mening altfor skarp. Det er ubeføjet at hævde, at en fri adgang
til nedsættelse af erstatningen bevirker, at »slumpen« bliver afgø-
rende. Det er sandsynligt, at domstolene snart vilde fastslå ialfald visse
retningslinier og lægge dem således, at der med tilstrækkelig regel-
mæssighed blev pålagt om ikke fuld erstatning så dog så stor en
erstatning, at ansvarsreglen bevarede det meste af sin præventive
virkning.

I denne forbindelse er det værd at mærke, at de danske domstole
ikke har været tilbøjelige til at nedsætte erstatningsansvaret, men
overvejende har valgt mellem alt eller intet. Denne holdning spores
efter min mening allerede ved anvendelsen af reglen om børns erstat-
ningsansvar i den danske lov.om umyndighed § 63.

Men også dansk praksis om forsikringsaftalelovens § 25, pkt. 2,
peger i samme retning. De allerfleste domme tilkender enten fuld
erstatning eller lader erstatningen falde helt bort, og tendensen hertil
synes snarest at være stigende.

Der er dog nogle domme, der nedsætter erstatningen. I flertallet af
dem synes nedsættelsen begrundet i hensynet til, at ansvaret på grund
af sagsøgtes økonomiske forhold vil ramme ham hårdt. Her kan hen-
vises til UfR 1938. 812 (forpagters ansvar nedsat fra 9.600 til 2.500
kr.), Vestre Landsrets Tidende 1934. 134 (16-årig tjenestekarls ansvar
nedsat fra 4.306 til 2.000 kr.), Assurandør-Societetets Samling 1940 B.
276 (fiskers medhjælpers ansvar nedsat til 1ls af skaden).

Enkelte domme synes dog at have indrømmet nedsættelse, uden at
den var påkrævet af slige grunde, og derfor formentlig ud fra den
betragtning, at skyldens ringe grad måtte føre til nedsættelse af an-
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svaret. Det gælder UfR 1934. 785, der nedsatte en entreprenørs ansvar
fra 107 kr. til det halve, jfr. også UfR 1941. 589: Ejerinde af kendt
provinshotel fandtes ansvarlig såvel på grund af DL 3—19—2 som
på grund af egen uagtsomhed ved antagelse af hotelkarlen, men fik
dog ansvaret nedsat fra 1848 kr. til halvdelen.

Mig bekendt findes der ingen senere domme i samme retning, hvilket
kan vække formodning om, at disse dommes linie ikke vil blive fulgt.
Et indicium for, at nedsættelse af erstatningen normalt må begrundes
i den ansvarliges økonomi, kan også findes i, at en række domme
nægter at nedsætte erstatningen, hvor der forelå ansvarsforsikring.
Dommene siger i reglen ikke, at de tager hensyn til ansvarsforsik-
ringen. Men det er sandsynligt, at der bortset fra ansvarsforsikringen
havde været grund til at nedsætte erstaningen i tilfælde som UfR 1945.
405 og 456 H, hvor to gårdejere blev idømt erstatninger på over 2000
kr., dels for skade, som en tyr voldte ved at bryde ud gennem et hegn,
hvis vedligeholdelse var forsømt, dels for skade, som en hest led ved
at falde igennem et brønddæksel, hvis vedligeholdelse var forsømt. I
den sidste sag fandt fire af de ni dommere overhovedet ikke noget
grundlag for ansvar, og en af flertallet fremhævede, at han ikke tog
hensyn til ansvarsforsikringen. Her kan vel også nævnes UfR 1935.
158, der idømte en ansvarsforsikret husejer en erstatning på 908 kr.
for en rude, der blev ødelagt ved, at hans antenne faldt ned.

løvrigt henvises til H. H. Holm i UfR 1943 B. 205 f.
At det kun er få domme, der nedsætter erstatningen i medfør af

§ 25, viser dog ikke, at praksis er tilbøjelig til at anse det for retfær-
digt at pålægge fuldt erstatningsansvar. Det må snarere forklares
med, a,t. praksis lader ansvaret falde helt bort i de fleste af de til-
fælde, hvor det findes uretfærdigt at pålægge fuldt ansvar.

I denne retning peger f. eks. dommen i Assurandør-Societetets Sam-
ling 1938 A. 172, hvor en brand var voldt ved en bygningshåndværkers
uagtsomhed i tilsynet med opsætningen af en kamin. Skaden var
96.800 kr., men sagsøgeren nedsatte selv sit krav til 6.500 kr. Vestre
Landsret frifandt imidlertid helt under henvisning til, at uagtsom-
heden ikke var grov, og at håndværkerens ansvarsforsikring ikke om-
fattede forholdet. Se fremdeles UfR 1942. 1165.

De fleste af de domme, der pålægger fuldt ansvar, skønt der var
adgang til at nedsætte erstatningen, angår tilfælde, hvor der bestod
kontraktsforhold mellem parterne og der ikke er følt særlig trang til
at lempe ansvaret. Men ialfald UfR 1936. 122 tyder efter mit skøn
på en utilbøjelighed til.at nedsætte ansvaret. En forvalter havde voldt
en staklades brand ved en uagtsomhed, der karakteriseres som »be-
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tydelig«. Af tabet, 8000 kr., blev han under hensyn til ejerens med-
skyld dømt til at betale godt 4000 kr. Dommen vilde derimod ikke
nedsætte dette beløb i medfør af § 25. Efter min mening vilde der
ikke fra præventivt synspunkt have været nogen betænkelighed ved
at nedsætte erstatningen yderligere. Måske kan også nævnes nogle
domme om tab forvoldt ved, at en hoppe under bedækningsforsøg
beskadiges af hingsten og dør deraf. Assurandør-Societetets Samling
1936 A. 248, 1940 A. 108, 1942 A. 30 idømte hingstenes ejere fuld
erstatning, i alle tre tilfælde beløb over 1000 kr. Det er dog muligt,
at dette beror på, at hingstenes ejere havde tegnet almindelig ansvars-
forsikring. Men dommene giver intet holdepunkt herfor. De fastslår
ikke engang, at ansvarsforsikringen hæftede for erstatningen.

III. Resultater vedrørende culpareglen.

Der kan ikke være tale om at løse problemet på den måde, hvorpå
det er løst i enkelte lande, nemlig ved at begrænse ansvaret for simpel
uagtsomhed gennem faste regler, f. eks. om at kun det normale tab
skal erstattes. Her i Norden er ingen gået ind for en løsning efter slige
linier. Og retsudviklingen i Frankrig, Schweiz og Tyskland er gået
bort derfra.

Problemet for os er, hvor vidt domstolene bør have adgang til efter
deres frie skøn at lempe erstatningen efter culpareglen. Det er ikke
let at afgøre, i hvilket omfang det legislativt anbefaler sig at give
domstolene denne beføjelse. Opgaven er særlig vanskelig, fordi man
ikke kan afvise den mulighed, at selve den almindelige ansvarsregel
bør ændres, således at ansvar helt udelukkes i nogle tilfælde, hvor
der ellers snarest kan være tale om at give adgang til at lempe erstat-
ningen. Hvis det findes forsvarligt at udelukke alt erstatningsansvar
i visse grupper af tilfælde, må en sådan ændring af selve culpareglen
foretrækkes for en fri adgang til at lempe erstatningen. Det falder dog
uden for min opgave her at tage stilling til, i hvilke tilfælde der kan
være tale om at udelukke ansvar trods udvist culpa ved særlige und-
tagelsesregler. I det følgende forudsættes det derfor, at den alminde-
lige culparegel stadig skal gælde uden nye indskrænkninger af større
betydning.

Går man ud herfra, er det efter min mening ret klart, at der bør
åbnes adgang til at lempe ansvaret i visse grupper af tilfælde. Der må
iajfald gives adgang hertil i de tilfælde, hvor genoprettelseshensynet
ikke taler derimod (A). Men man bør næppe blive stående herved
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(ndfr. B og G). Et spørgsmål, der får særlig interesse er, hvilken
betydning det bør have, at den ansvarlige dækkes af en ansvarsfor-
sikring (D).

A. Tilfælde, hvor reparationshensynet træder tilbage.

Foran under II. G. 5 er omtalt de vigtigste tilfælde, hvor genop-
rettelseshensynet falder bort eller svækkes afgørende.

1. Hvor hele tabet er dækket ved en skadeforsikring, bør der være
adgang til at lempe erstatningen. Men reglen må begrænses således,
at ansvaret fastholdes i det omfang, hvori det kræves af præventions-
hensynet. I princippet har dansk forsikringsaftalelov § 25 efter min
mening betrådt den rette vej ved at åbne adgang til at lempe selve
erstatningsansvaret. Men det kan diskuteres, om reglens nærmere ud- .
formning er hensigtsmæssig.

Hvis præventionshensynet tillader at udelukke erstatningsansvar
helt i visse grupper af tilfælde, f. eks. ved simpel uagtsomhed, må
det anbefales at gå den vej og derved opnå en enklere og billigere
ordning, der udelukker den usikkerhed, en fri skønsregel medfører.
Men bortset herfra bør der formentlig åbnes adgang til at nedsætte
erstatningen eller lade den falde bort i det omfang, det kan forenes
med præventionshensynet.

For at formindske usikkerheden i praksis og spare processer bør
det imidlertid undersøges, om der ikke kan dannes nærmere regler til
vejledning for praksis. I så henseende kan det vel siges, at lempelse
må være udelukket, når skaden er hidført med forsæt og der ikke
foreligger særlige omstændigheder, der gør handlingen mindre grave-
rende, såsom at handlingen foretages til forsvar i en nødværgelig-
nende situation. I uagtsomhedstilfælde bør adgangen til lempelse stå
i omvendt forhold til forseelsens grovhed. Men der er næppe tilstræk-
kelig grund til at afskære enhver lempelse, blot fordi skaden er voldt
ved grov uagtsomhed. Navnlig hvor præventionshensynet varetages
tilstrækkelig ved strafferegier, bør erstatningen kunne lempes selv ved
grov uagtsomhed. Svensk praksis synes at pege i denne retning, hvis
Hull har ret i sin bedømmelse af den (se ovfr. s. 18).

løvrigt er det næppe muligt på forskningens nuværende trin at danne
bestemte regler om, i hvilket omfang præventionshensynet tillader en
lempelse af erstatningen. Der kan i det højeste være tale om at give
vejledning i mere kasuistisk form i lighed med de retningslinier, der
er søgt opstillet ovenfor som ledende for dansk praksis om lempelses-
reglen i forsikringsaftalelovens § 25.
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2. Hvis den skadelidendes tab helt eller delvis opvejes ved en livs-
forsikring eller anden summafor sikr ing, bør det vel fastholdes, at
forsikringsbeløbet ikke skal afregnes i tabet. Men når der findes trang
til at lempe ansvaret under hensyn til skadevolderens ringe økono-
miske ydeevne, er det nærliggende at tage et vist hensyn også til den
erstatningsberettigedes økonomiske forhold, derunder de summafor-
sikringsydelser, der tilfalder ham. Denne vej går ialfald retspraksis
i Schweiz, som det fremgår af de udtalelser i BGE 59. II. 465, der er
gengivet ovfr. under II. B. (s. 28).

3. En beslægtet adgang til at lempe erstatningen kan gives, hvor
tillige en trediemand er ansvarlig for skaden. Når flere efter alminde-
lige regler vilde ifalde ansvar for samme skade, må de enkeltes erstat-
ningspligt kunne lempes på lignende måde som i de foregående til-
fælde, forsåvidt tabet kan ventes dækket af den eller de andre ansvar-
lige. Ialfald må lempelse kunne ske således, at den enkelte ansvarlige
kun kan tilpligtes at udrede mere end det nedsatte beløb, når resten
af erstatningen ikke kan fås betalt fra anden side.

4. Endelig må der være en adgang til at lempe erstatningen, hvor
den ansvarlige ikke er i stand til at udrede erstatningen. Ansvaret
kan dog ikke ved en fast regel begrænses til det beløb, han i øjeblikket
er i stand til at udrede af sin formue. Hvis han ingen formue har,
men præventionshensynet kræver et vist ansvar pålagt, må det efter
omstændighederne pålægges ham at udrede et beløb af de midler, han
kan ventes at tjene i fremtiden.

Slige tilfælde giver iøvrigt særlig grund til at overveje, om der ikke
i visse tilfælde bør indrømmes de skadelidende bedre retsmidler til at
fremtvinge betaling af erstatninger, end gældende dansk ret giver dem.
Der er formentlig trang til en regel om, at domstolene kan tillægge
fordringshaveren beføjelse til inden for visse grænser at lægge beslag
på arbejdsløn, allerede før den forfalder. Dette spørgsmål kan dog
ikke forfølges her.

At give adgang til at nedsætte erstatningen i slige tilfælde anbe-
faler sig af lignende grunde som tvangsakkordinstitutet. Normalt bør
der kunne findes en ordning, der kan betragtes som et rimeligt forlig,
som begge parter kan være tjent med.

Ved afgørelsen af, hvor stor en del af tabet den ansvarlige skal
erstatte i slige tilfælde, må der tages hensyn til, dels at han beholder
midler til eget underhold, dels at erstatningsbyrden ikke betager ham
lysten til at arbejde sig frem økonomisk. Slige hensyn tager praksis
i Schweiz, som det fremgår af BGE 40.11.495, der er omtalt ovfr. un-
der II. B. (s. 29).
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B. Områder, hvor culpareglen føles som for streng.
Udenfor rammerne af de nævnte særtilfælde er det nærliggende at

give adgang til at lempe erstatningen på områder, hvor culpareglen
almindeligt betragtes som for streng. På slige områder bør det over-
vejes, om ansvaret ikke kan indsnævres ved faste regler. Men hvis
man ikke tør opstille slige regler, er det nærliggende at give adgang
til at lempe ansvaret for skade, der voldes ved ringe uagtsomhed. I
denne retning går praksis i Schweiz, som det ses bl. a. af domme, der
lemper erstatningen, hvor den farlige handling var foretaget af vel-
vilje overfor den skadelidende eller denne frivillig har deltaget i hand-
lingen, jfr. ovfr. under II. B. (s. 27).

Tanken kan få betydning for skader, der sker under privat omgang
mellem mennesker, f. eks. når en gæst i et hus gør skade på værtens
eller andre gæsters ting, og når skade voldes under fælles deltagelse
i sport. Indskrænkning af ansvaret her er navnlig krævet af N. H.
Bache i UfR 1934 B. 108 ff. Se iøvrigt J. S. Breyer Gæstebudsskader
i »Fire Foredrag om Spørgsmaal af Betydning for Ansvarsforsik-
ringen«, der nævner nogle underretsdomme. Sml. UfR 1942. 1002, der
frifinder en badmintonspiller, da det ikke kunde fastslås, at hun
havde udvist forhold, der kunde bebrejdes hende. Hun havde ramt
sin partner med ketsjeren. Mildere ansvarsregel for de nærmeste og
husstanden foreslog jeg i Nordisk Forsikringstidsskrift 1930. 181.

C. En almindelig lempelsesregel.
Tilbage står spørgsmålet, om der bør opstilles en almindelig regel,

som giver domstolene adgang til at lempe erstatningen efter deres frie
skøn også uden for de særlige grupper af tilfælde, der er omtalt.

Efter mit skøn er det betænkeligt at indføre en almindelig regel, der
giver samme fri adgang til at lempe erstatningen som art. 43, stk. 1
i den schweiziske obligationsret. Mine betænkeligheder beror ikke så
meget på præventionshensynet. Ialfald når man dømmer efter danske
erfaringer med hensyn til forsikringsaftalelovens § 25, er der ikke
stor fare for, at reglen vil blive brugt til så almindelige og radikale
lempelser, at det vil medføre en farlig svækkelse af præventionen.
Derimod er det overvejende sandsynligt, at reglen vil medføre stor
usikkerhed i retsanvendelsen, fordi der er vidt forskellige meninger
om, hvad der er den retfærdige eller billige løsning.

Imod adgangen til at lempe erstatningen også uden for de særlige
tilfælde, der er omtalt ovfr., kan endnu fremføres genoprettelseshen-
synet. Den almindelige retsopfattelse lægger vistnok stor vægt herpå.
Men da erstatningsreglerne i forvejen langtfra regelmæssig er i stand
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til at sikre genoprettelse af tabet, er det ikke uden videre klart, at en
vis adgang til at lempe erstatningen betyder en væsentlig forringelse
af sikkerhedsfølelsen. løvrigt er det vel muligt, at den almindelige
opfattelse hænger sammen med visse praktiske hensyn, der ikke er
påvist endnu. Men det er også nærliggende, at den almindelige opfat-
telse i denne henseende mere hviler på tradition end på skønsmæssig
vurdering af de praktiske hensyn. Genoprettelseshensynet giver derfor
ikke noget klart grundlag for en afvisning af lempelsesreglen. Men
den almindelige opfattelse maner til at vise forsigtighed.

Efter min mening anbefaler det sig dog at give adgang til at lempe
reglen i ydertilfælde, altså ved en snæver regel, der nærmest har
karakteren af en benådningsret. Domstolene tiltager sig vistnok i de
fleste lande en slig beføjelse, overalt hvor den kan udøves gennem
deres brug af det skøn, der ofte indgår i dommen. Men der er til-
fælde, hvor domstolene ikke kan komme frem ad disse skjulte veje,
og dog kan der føles lige så stærk trang til at lempe erstatningen.
Derfor bør man vistnok give domstolene en slig benådningsbeføjelse.

Adgang til at lempe erstatningen bør efter min mening kun ind-
rømmes i tilfælde, hvor fuld erstatningspligt vilde ramme den an-
svarlige meget hårdt på grund af hans økonomiske forhold, derunder
hans fremtidsudsigter. Her er der stærk trang til lempelsesreglen, og
betænkelighederne ved at give adgang til at lempe erstatningen sær-
lig af den her nævnte grund er langt mindre end betænkelighederne
ved en regel, der åbner adgang til lempelse, overalt hvor det findes
stemmende med billighed af en eller anden grund.

Der bliver ringere uensartethed i afgørelserne, når det er den an-
svarliges økonomiske ydeevne, der danner grundlaget for ansvarslem-
pelsen. Dette giver nogenlunde klare støttepunkter for udmålingen af
nedsættelsen. Og dertil kommer, at selv den tilbageblivende usikkerhed
forsvinder, hvor der foreligger en ansvarsforsikring, der dækker er-
statningen. Dette særlige spørgsmål skal nu tages op.

D. Ansvarsforsikringens betydning.

Det bør formentlig være hovedreglen, at det ikke påvirker afgørel-
sen af erstatningssager, om den ansvarlige er sikret mod ansvarsbyr-
den ved en ansvarsforsikring. Dette standpunkt er klart udtalt af
Norges højesteret i Norsk Retstidende 1930. 630.

Det er blevet hævdet, at en kendelse, som den danske højesterets
ankeudvalg afsagde 19. februar 1947, har stillet sig på samme stand-
punkt, se Assurandøren 1947. 383. Spørgsmålet rejste sig under en
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sag om erstatning for skade, som en fodboldspiller havde lidt ved
under spillet at støde sammen med en anden. Under erstatningssagen
mod medspilleren krævede han dennes ansvarspolice fremlagt. Sag-
søgte nægtede at fremlægge den, og ankeudvalget afslog at give ham
pålæg derom. Sagsøgtes sagfører havde imidlertid erkendt, at sagsøgte
havde tegnet en ansvarsforsikring, og at policen ikke indeholdt nogen
bestemmelse om, at ansvar for skader voldt under udøvelse af sport
er undtaget for forsikringens område. Derfor er det ikke nødvendigt
at forstå kendelsen således, at den har taget stilling til spørgsmålet
Men den opstillede sætning bør efter min mening godkendes som
hovedreglen også i dansk ret.

Hovedreglen kan imidlertid uden betænkelighed fraviges og bør
efter min mening fraviges, når der ved afgørelsen af, om erstatnings-
ansvaret bør lempes, skal eller kan tages hensyn til, om erstatnings-
pligten vilde ramme skadevolderen hårdt. Dette er med styrke hævdet
af A. Drackmann Bentzon i UfR 1937 B. 95 f, og heri er jeg enig med
ham. Godkendes denne opfattelse, må følgen blive, at et ansvar, der
er dækket ved en ansvarsforsikring, ikke bør nedsættes efter den oven-
for omtalte lempelsesregel. Erstatningen skulde jo kun lempes, hvor
det krævedes for at undgå for tung en byrde på den ansvarliges øko-
nomi. Men det ansvar, der er dækket ved en ansvarsforsikring, med-
fører overhovedet ingen økonomisk byrde for den ansvarlige, men
kun visse andre byrder, der står i forbindelse med sagens behandling
for retten o. lign.

Opfattelsen i dansk retspraksis stemmer formentlig hermed. For-
uden til Bentzon's udtalelser kan henvises til H. H. Holm i UfR 1943
B. 205 og den dér nævnte Vestre Landsrets dom i UfR 1941. 989 samt
Østre Landsrets dom i UfR 1935. 158.

At den lempelse af erstatningen, der begrundes i den ansvarliges
økonomiske forhold udelukkes i det omfang, hvori erstatningsbyrden
er dækket ved ansvarsforsikring, kan forenes med forsikringsmæs-
sige hensyn. Hvis domstolene i sædvanlige erstatningsager lader deres
dom påvirke af, at der foreligger en frivilligt tegnet ansvarsforsik-
ring, og derfor tilkender erstatning i videre omfang, end de ellers
vilde gøre, kan det med grund kritiseres. Det er urimeligt, at folk, der
ønsker at skaffe sig dækning mod det ansvar, lovgivningens regler
lægger på dem, ikke kan skaffe sig denne dækning, uden at deres
ansvar samtidig bliver udvidet — noget som ialfald i længden må
gøre ansvarsforsikringer dyrere, hvis det sker i større omfang. •—
Og en faktisk udvidelse af ansvaret på grund af foreliggende frivil-
lige ansvarsforsikringer kan let få den uheldige virkning at begun-
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stige den erstatningshunger og erstatningsforventning, der i vore dage
så let opstår. Derimod er der intet urimeligt i, at ansvarsforsikrings-
selskaberne tilpligtes at betale samme beløb i erstatning, hvad enten
den ansvarlige er fattig eller rig. Da præmien beregnes uden forskel
for fattig og rig, er det netop rigtigt, at selskaberne får samme risiko
og må betale lige stor erstatning i begge tilfælde.

Hvor der foreligger ansvarsforsikring, bør ansvaret altså ikke kun-
ne lempes på grund af den ansvarliges økonomiske forhold.

Anderledes står sagen i tilfælde, hvor erstatningsansvar udelukkes
ved almindelige regler uden hensyn til den ansvarliges økonomiske
forhold, f. eks. hvis forsikringsaftalelovens § 25 ændres således, at alt
ansvar falder bort, når det kun kunde bygges på simpel uagtsomhed.
Efter slige regler må ansvaret falde bort selv i tilfælde, hvor det even-
tuelle ansvar vilde være dækket ved ansvarsforsikring.

Godkendes dette, må der formentlig som regel også ses bort fra
ansvarsforsikring, hvor erstatningen lempes, fordi genoprettelsen
varetages på anden måde og præventionshensynet ikke kræver ansva-
ret fastholdt, altså navnlig i de tilfælde, hvor erstatningen findes at
burde falde bort i kraft af reglen i dansk forsikringsaftalelov § 25,
pkt. 2. Når skadevolderen frifindes helt i medfør af denne bestem-
melse, kan det nemlig som regel ikke antages begrundet væsentlig i
hensynet til hans økonomiske forhold. — Undtagelsesvis kan det ligge
anderledes, se f. eks. UfR 1934. 420. — Dansk praksis synes også
overvejende at følge denne linie. Herom kan henvises til UfR 1945.
117 og 1938 B. 78 med domme i note 37, se dog UfR 1936. 587, Assu-
randør-Societetets Samling 1938 A. 172 (ovfr. s. 40).

Det er vanskeligere at afgøre, hvilken betydning ansvarsforsikrin-
gen bør have i de tilfælde, hvor domstolene, når der ikke forelå an-
svarsforsikring, vilde nedsætte erstatningen i henhold til bestemmel-
sen i § 25, eller fordi skadelidende på anden måde har udsigt til at få
tabet dækket. Her er nedsættelsen vistnok som oftest helt eller dog
overvejende begrundet i hensynet til, at fuld erstatningspligt vilde
ramme skadevolderen for hårdt. Og hvor dette er tilfældet, bør der
efter det ovenfor udviklede tages hensyn til ansvarsforsikringen.

Se til det udviklede mine bemærkninger i UfR 1938 B. 75 f og H.
H. Holm i UfR 1943 B. 205 f.

IV. Lempelse af erstatning uden for culpareglens ramme.

A. Jeg kan ikke gå nærmere ind på spørgsmålet, om der bør være
adgang til at lempe erstatningen, hvor ansvaret hviler på regler, der
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er strengere end culpareglen. Det kan vanskelig besvares, uden at der
tages stilling til de enkelte ansvarsregler, og reglerne om ansvar uden
culpa er ret forskellige i de nordiske lande.

Således har Finland og Sverige ingen regel om husbondens ansvar
for skade, hans tjener tilføjer trediemand ved en forseelse i tjenesten,
DL 3-19-2 og NL 3-21-2. Og ansvar for farlig bedrift eller virksom-
hed og andet ansvar uafhængigt af enhver culpa anerkendes i forskel-
ligt omfang i de forskellige lande, videst i Norge.

B. Til belysning af spørgsmålet, om erstatningen bør kunne lem-
pes i slige tilfælde, skal det kort oplyses, hvorledes stillingen er i
Schweiz.

Lempelsesreglerne i art 43 og 44 gælder i og for sig også om er-
statning i henhold til de bestemmelser, der hjemler ansvar uafhæn-
gigt af culpa. De gælder direkte for ansvar efter §§ 55—58, og de
anvendes ligeledes, hvor ansvar uden culpa pålægges efter særlige
love. I flere af særlovene om farlig bedrift bestemmes det udtrykke-
lig, at erstatningen skal fastsættes efter reglerne i OR, således i loven
af 24. juni 1902 om elektriske anlæg art. 36 og i motorloven af 15.
marts 1932 art. 41. Den sidste tilføjer dog en særlig regel om, at
erstatningen kan lempes, hvor den dræbte eller skadede person havde
usædvanlig høj indtægt.

Da disse regler om »kausalansvar« medfører ansvar, selv hvor der
overhovedet ikke er udvist culpa, kan der imidlertid ikke være tale
om at lempe erstatningen, blot fordi der kun foreligger ringe uagt-
somhed. Dette udtales bl. a. i BGE 45.11.85, som i henhold til art. 55
pålagde et automobilselskab ansvar for en skade voldt ved chauffø-
rens fejl. Ifølge art. 55 hæfter principalen for skade, som hans funk-
tionærer og arbejdere forårsager i udøvelse af deres hverv, når han
ikke beviser, at han har truffet alle de forsigtighedsforholdsregler,
som kræves efter en objektiv dom. Efter den nu fastslåede tolkning
kan han ikke fri sig ved at bevise, at hverken han selv eller hans
folk har udvist uagtsomhed. Under sagen krævede bilselskabet erstat-
ningen nedsat. Men dommen gav det ikke medhold. Retten udtaler,
at principalen er ansvarlig fuldt ud for skaden, når han ikke tilveje-
bringer det bevis, art. 55 kræver for at fritage ham for ansvar, og at
han ikke kan kræve erstatningen nedsat, fordi hans skyld er ringe.
Og BGE 52.11.457, der drejede sig om et tilfælde, hvor en gratis pas-
sager på et hestekøretøj blev dræbt, da hesten løb løbsk på grund af
ejerens uagtsomhed, og hvor ansvar kunde støttes enten på den al-
mindelige culparegel i art. 41 eller på den særlige regel i art. 56 om
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ansvar for dyr, udtaler, at erstatningen må bestemmes ved domme-
rens skøn under hensyn til omstændighederne og størrelsen af sag-
søgtes skyld i overensstemmelse med art. 43. Og dommen fortsætter:
»Von diesem Grundsatz, welcher das ganze Schadenersatzrecht be-
herrscht, könnte auch bei Beurteilung der Streitsache nach Art. 56
OR nur insoweit eine Ausnahme gemacht werden, als er mit
dem Begriff der Kausalhaft nicht verträglich ist, d. h. beziiglich der
Einwirkung des Masses des Verschuldens auf die Ausmessung der
Entschädigung.«

På den anden side fremgår det af de gengivne præmisser, at reglen
i art. 43 iøvrigt må anvendes. Dommen nedsætter erstatningen til det
halve under hensyn dels til art. 44, stk. 2, dels til at sagsøgte havde
taget den dræbte med i vognen af velvilje, dels og særlig i betragt-
ning af den ansvarliges forholdsvis ringe skyld. Det sidste synes noget
inkonsekvnet, men det kan vel være et uheldigt udtryk for den tanke,
at uagtsomheden ikke var så grov, at det vilde være udelukket at ned-
sætte erstatningen, hvis culpareglen blev anvendt. Det synes nemlig
ret klart, at der, når ansvar støttes på art. 55—58 og der faktisk er
udvist uagtsomhed, ikke kan være tale om at nedsætte erstatningen
mere, end det kunde være sket, hvis culpareglen var anvendt.

Som andre eksempler på, at erstatningen er nedsat under hensyn
til omstændighederne, kan nævnes BGE 57.11.44 ff, der angik en en-
treprenørs ansvar i henhold til art. 55 for skade voldt af en af hans
arbejdere. Her havde den indankede dom nedsat erstatningen under
hensyn til, at den af entreprenørens arbejdere begåede fejl var ringe.
BG behøvede ikke at tage stilling til dette spørgsmål, men synes sna-
rest at tage afstand fra den opfattelse, at principalens ansvar kan
nedsættes, hvor hans arbejders fejl er ringe.

Fremdeles to domme om art. 58, hvorefter ejeren af en bygning eller
et andet værk skal erstatte skade, som værket forårsager på grund
af mangler, nemlig BGE 57.11.52 og 110. Den første, der angår fald
på et gulv, der led af en mangel, udtaler, at det må prøves, om ikke
den afdødes svækkede sundhedstilstand har begunstiget det ulykkelige
sygdomsforløb på sådan måde, at erstatningen bør nedsættes. Den
anden, der angik forgiftning ved brug af en badeovn og er omtalt
ovfr. s. 26, nedsatte erstatningen under hensyn til, at uheldige om-
stændigheder havde forøget faren.

Andre domme viser imidlertid, at der i de fleste grupper af tilfælde,
hvor erstatning beror på regler om ansvar uden culpa, næsten kun
sker nedsættelse af erstatningen på grund af forhold, som falder ind
under art. 44, stk. 1, altså først og fremmest skadelidendes egen med-
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virken, men efter omstændighederne andre forhold, som han må stå
inde for.

Det er navnlig ved en række domme fastslået, at erstatningen ikke
bør nedsættes, fordi trediemands fejl har medvirket til skaden. Såle-
des om art. 58 BGE 55.11.87, jfr. også 60.11.224; om sporvejes ansvar
efter loven om jernbaner m. m. af 28. marts 1905 BGE 56.11.401, der
angik en påkørt lille drengs forældres fejl, samt om lov om elektriske
anlæg BGE 60.11.155.

En afvigende regel er dog givet i motorlovens art. 37, hvilket kriti-
seres skarpt i Oftinger Haftpflichtrecht s. 933 f.

Når ansvar pålægges efter de særlige bedriftslove, synes domstolene
efter den kasuistik at dømme, som Oftinger giver i sit store værk, at
være utilbøjelige til at benytte den almindelige regel i OR art. 43, stk.
1 til at lempe erstatningen. Men Oftinger fremsætter mig bekendt
ingen udtalelse, der bekræfter mit indtryk.

C. For nordisk rets vedkommende kan der findes visse holdepunk-
ter i forsikringsaftalelovenes § 25.

Efter den danske § 25 kan erstatningen lempes, når ansvaret ikke
kan støttes på andre regler, der går ud over culpareglen, men ude-
lukkende hviler på DL 3-19-2. Det samme gælder regresansvaret efter
den norske § 25, når ansvaret udelukkende hviler på NL 3-21-2 og
skaden ikke er voldt under udøvelse af næring eller bedrift.

Da Sverige og Finland ikke har almindelige regler om husbond-
ansvar, indeholder deres § 25 ingen tilsvarende regel. Men det ser ud
til, at den svenske lovs regel om fritagelse for ansvar for ringe uagt-
somhed ialfald til dels anvendes i de særlige tilfælde, hvor indehave-
ren af en virksomhed uden hjemmel i særlov if alder ansvar for fejl
begået af en person i hans tjeneste. Se herom Karlgren i Tidsskrift
for Rettsvitenskap 1947. 478 f. Helt klare er dommene dog ikke, og de
kritiseres indgående af Hult i Svensk Juristtidning 1947. 504 ff.

På den anden side gælder det efter alle fire nordiske loves § 25,
at deres regler om erstatningens bortfald eller lempelse ikke omfatter
ansvar efter reglerne om ansvar for farlig virksomhed uafhængig
af culpa.

Der har været rejst tvivl om, hvorledes ordene »enligt lag« i svensk
og finsk § 25 skal forstås. Efter de nyeste domme kan man dog, i over-
ensstemmelse med Karlgrens oplysninger 1. c. og med Hult i Svensk
Juristtidning 1947. 501 ff, antage, at regresretten indtræder også i
tilfælde, hvor en retsregel om »strikt« ansvar er dannet uden direkte
støtte i lovgivningen. Herfor taler, foruden hvad Hult nævner, at
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dansk og norsk § 25 tolkes således, at de udelukker lempelse af
ansvaret i disse tilfælde. De praktiske grunde, der taler for ansvarets
begrænsning, gør sig heller ikke gældende her, jfr. A. Drachmann
Bentzon's kommentar til loven om forsikringsaftaler s. 133. Tvert-
imod fører de økonomiske betragtninger, der taler for et ansvar uden
culpa ved farlig bedrift, til at kræve virksomhedens ansvar fastholdt.
Dette gælder navnlig den betragtning, at det er ønskeligt, at virksom-
heden bærer sine egne omkostninger, jfr. min Erstatningsret s. 120.

løvrigt har jeg hævdet samme standpunkt de lege ferenda i Tids-
skrift for Retsvidenskab 1921. 59 f, og mine udtalelser dér kan vel
siges at være blevet grundlaget for udformningen af reglen i den
danske § 25.

D. På baggrund af de givne oplysninger skal jeg kort tage stilling
til det legislative spørgsmål, om der bør være adgang til at lempe er-
statning, som pålægges efter regler, der er strengere end culpareglen.

Uden at gå i enkeltheder mener jeg at kunne fastslå, at der ikke bør
gives en almindelig adgang til at lempe erstatningen, hvor ansvaret
hviler på regler om ansvar for farlig bedrift, særlig farlig virksom-
hed el. lign. Derimod er der efter min mening trang til en adgang
til at lempe ansvar, der udelukkende hviler på DL 3-19-2 eller NL
3-21-2.

Herpå tyder såvel reglerne i § 25 i dansk og norsk forsikringsaf-
talelov som den svenske praksis, der er omtalt ovfr. under C (s. 50).
— Men det er muligt, at man på dette område kan og bør gå det
skridt videre under visse betingelser helt at udelukke erstatningsan-
svar, når tabet dækkes på anden måde.

Det er mere tvivlsomt, om der bør være adgang til at lempe den er-
statningspligt, som indtræder uafhængigt af culpa i kraft af de spredte
lovregler, der ikke kan betragtes som udslag af den almindelige grund-
sætning om ansvar for farlig bedrift el. lign. Som eksempel kan
nævnes lovreglerne om ansvar for skade voldt af husdyr.

Efter § 25 i de nordiske forsikringsaftalelove indtræder der fuldt
ansvar og fuld regrespligt i slige tilfælde. Går man ud fra, at denne
regel godkendes, føres man til den slutning, at det også uden for
§ 25's område må være udelukket at lempe erstatningen. Grundene til
at udelukke lempelse af ansvar og regrespligt kan umulig blive sva-
gere, fordi tabet ikke er dækket ved skadeforsikring, men vilde sna-
rere blive stærkere derved.

Imidlertid er det muligt, at reglen i § 25 går for vidt, når den ude-
lukker lempelse af erstatningen i alle slige tilfælde. Med hensyn til
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skade voldt af husdyr føler jeg mig ikke overbevist om, at der er
grund til altid at pålægge fuldt ansvar og fuld regrespligt. Der kunde
være tale om at åbne adgang til lempelse af hensyn til dyreholde-
rens økonomiske forhold.

Trangen til en lempelsesregel forringes dog stærkt ved ansvarsfor-
sikringens voksende udbredelse. Hvor ansvarsforsikring er påbudt,
som det f. eks. i Danmark er sket med hensyn til hunde, falder hen-
synet til de ansvarliges økonomiske sikkerhed bort. Og på områder,
hvor det er almindeligt at tegne ansvarsforsikring, er der heller ikke
så klare grunde til at give adgang til lempelse af erstatningen. I slige
tilfælde bør erstatningen i det højeste kunne lempes for at nå, hvad
der vilde være en rimelig forligsmæssig ordning under hensyn til den
ansvarliges svage økonomi.

V. Sammenfatning.

De vigtigste resultater af undersøgelsen er i korthed følgende.
Der er grund til at tro, at retsfølelsen hos de fleste jurister i vore

lande er velvilligt stemt over for en vis adgang til at lempe erstat-
ningen. Men hvilket omfang adgangen bør have, er der ialfald endnu
ikke dannet en nogenlunde klar fælles retsbevidsthed om. Allerede af
denne grund må man nære betænkelighed ved at gennemføre en fri
skønsregel af samme art som den, der gælder i Schweiz. Dertil kom-
mer, at det kan tænkes at have uheldige virkninger. Og legislativt må
spørgsmålet om reglens virkninger stilles i forgrunden.

Det må være en af juristernes vigtigste opgaver at søge udredet, hvil-
ke virkninger erstatningsreglerne faktisk har, og hvilke virkninger de
vil få, når der indføres en adgang til at lempe erstatningen. Og i så
henseende er det et hovedproblem, hvorvidt og hvorledes erstatnings-
reglerne bidrager til at hindre, at der voldes skader. Det er hidtil
ikke lykkedes at skabe klarhed herover.

Besvarelsen af emnet vanskeliggøres yderligere af, at der kan rej-
ses tvivl om hensigtsmæssigheden af de gældende erstatningsregler.
Men dette problem har det ikke været muligt at undersøge her.

løvrigt er spørgsmålet navnlig undersøgt for culpareglens ved-
kommende.

Indenfor culpareglens område bør der ialfald være adgang til at
lempe erstatningen i særlige grupper af tilfælde.

Det er muligt, at culpareglen i et vist omfang må fraviges i mere
personligt farvede berøringer mellem mennesker, således i privat om-
gang, under fælles sport eller forskning og ved deltagelse i en farlig
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handling, som kun tilstedes ved den ansvarliges velvilje. Hvis ansva-
ret ikke knyttes til strengere betingelser i slige tilfælde, f. eks. til
grov uagtsomhed, bør der formentlig være adgang til at nedsætte er-
statningen eller lade den falde helt bort, hvor det findes stemmende
med billighed.

Bortset fra slige tilfælde må adgangen til at lempe erstatningen
ialfald begrænses så meget, som det kræves af præventionshensynet
taget i videste forstand.

I det omfang, hvori det kan forenes med præventionshensynet, bør
erstatningspligt på den anden side udelukkes helt, når tabet er dæk-
ket ved skadeforsikring. Og dette bør som hovedregel ske, selv om der
også foreligger ansvarsforsikring og denne vilde dække det eventuelle
ansvar.

Dernæst bør ansvaret kunne lempes, hvor andre har pligt til at
erstatte tabet og et ansvar vilde ramme den pågældende skadevolder
hårdt. Her bør ansvaret kunne nedsættes i lignende omfang som, hvor
tabet er dækket ved skadeforsikring, eller der må ialfald være adgang
til at begrænse den enkeltes ansvar således, at han i første omgang
kun kan kræves for et nedsat beløb og kun subsidiært hæfter for fuld
erstatning, hvis erstatningskravet ikke kan fås fyldestgjort hos de
andre ansvarlige. Det er ikke meningen, at flere ansvarlige regel-
mæssig skal slippe med at hæfte principalt pro rata, subsidiært soli-
darisk. Men der bør være adgang til i særlige tilfælde at gennemføre
en løsning, der ordner ansvaret således eller dog nærmer sig hertil
for en eller flere af de ansvarlige.

Ved personskade gælder der allerede nu til dels særlige regler om,
at ansvaret fastsættes efter billighed. Men forsåvidt slige regler ikke
er indført, bør der gives adgang til at lempe erstatningen efter bil-
lighed i tilfælde, hvor fuldt ansvar vilde ramme hårdt og en livs-
eller ulykkesforsikring udelukker eller formindsker tabet.

Uden for slige grupper af særlige tilfælde er der større betænke-
ligheder ved at åbne adgang til at lempe erstatningen efter billighed.
Men hvor den ansvarlige økonomisk er således stillet, at han vilde
blive ramt hårdt ved at ifalde fuld erstatningspligt, bør der være
adgang til at lempe erstatningen.

Hvis hans nuværende formuemidler ikke kan dække erstatningen,
er det ialfald ubetænkeligt at tillade domstolene at nedsætte erstat-
ningen til et beløb, som vilde være rimeligt under en forligsmæssig
ordning, hvorved den ansvarlige påtager sig at yde rimelige ofre af
sin fremtidige indkomst.

Men selv hvor den ansvarliges formue er stor nok til at dække
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tabet, kan ansvaret ramme ham meget hårdt, f. eks. ved for stedse at
ødelægge en opblomstrende næring eller dog at sætte den stærkt tilbage,
eller ved at berøve ham det hjem, han føler sig stærkt knyttet til,
eller væsentlige dele deraf. Og hvor han således vilde blive ramt hårdt,
bør der være adgang til at lempe erstatningen. Men forsåvidt ansva-
ret er dækket ved ansvarsforsikring, må han ialfald uden nedsættelse
hæfte med forsikringen.

Denne almindelige lempelsesregel kan også få betydning, hvor tabet
dækkes ved skadeforsikring eller på anden måde. Når præventive
hensyn kræver ansvar pålagt, f. eks. hvor skaden er hidført ved grov
uagtsomhed, er det ikke nødvendigt, at der altid pålægges fuld erstat-
ningspligt. Præventionshensynet kan formentlig forenes med, at er-
statningen lempes inden for visse grænser af hensyn til den ansvar-
liges økonomiske forhold. Men denne særlige lempelse må være ude-
lukket, så langt en ansvarsforsikring ophæver ansvarsbyrden.

Erstatning efter strengere regler end culpareglen kan ikke lempes
i samme omfang i alle tilfælde. Der bør ialfald ikke åbnes adgang til
at lempe erstatningen efter billighedsskøn i de tilfælde, hvor ansvar
uden culpa følger af almindelige grundsætninger om ansvar for far-
lig bedrift eller særlig farlig virksomhed.


