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INLEDNING.

E n utgångspunkt för den följande behandlingen av ämnet, vil-
ket betraktas de lege ferenda, är att det i och för sig är

önskvärt att ersättning beredes vid skada å person eller sak. Övri-
ga skador lämnas här åsido, och det skall icke göras något försök
att närmare bestämma gränsen mellan olika slags skador.

Önskemålet att ersättning beredes vid alla personskador och
sakskador är långtifrån förverkligat. Ofta händer det, att man i
tidningarna får läsa om olyckor — ett tåg som spårat ur, ett far-
tyg som fÖTlist, ett ras, ett fall o. s. v. —- där det är högst tvivel-
aktigt om de skadade få någon ersättning.

Om händelsen är av mera uppseendeväckande slag, något som
framför allt är förhållandet om ett större antal människor ska-
dats, inträffar det, att en offentlig insamling sättes igång till de
skadades förmån. Röster höjas också då och då i sådana fall för
att det allmänna skall träda hjälpande emellan. Men för varje
särskild skadelidande är ju behovet av ersättning oberoende av
om jämte honom andra råkat illa ut.

En sådan erinran kan riktas också mot den möjlighet till er-
sättning som gällande rätt tillhandahåller genom reglerna om
skadestånd. Också den möjligheten är beroende av omständig-
heter som från den skadelidandes synpunkt måste förefalla ovid-
kommande. Hans behov av ersättning är, för att taga det när-
mast till hands liggande exemplet, lika stort vare sig skadan
orsakats med culpa eller icke. Och just culpaprövningen är så
beskaffad, att den icke sällan måste förefalla en skadelidande
särskilt egendomlig. En prövning, efteråt, om den eller den per-
sonen vid det eller det tillfället betett sig så som man kunde
begära av honom ingår nämligen icke sällan i subtiliteter, vilka
sålunda bliva avgörande för den skadelidandes rätt, kanske hans
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välfärd. Omvänt kan det likaledes synas underligt, att en sådan
prövning kan bliva avgörande för den persons ekonomiska exis-
tens som ifrågasattes vara skadeståndsskyldig. Helt tillfredsstäl-
lande är icke denna ordning. Skulle det ej vara möjligt att i
större utsträckning bereda ersättning efter behovet av ersätt-
ning? Och från andra sidan sett: Skulle ej ersättningar kunna
anskaffas genom en mera skonsam metod?

Det är lätt att se, varför skadeståndsrätten är sådan att dessa
frågor inställa sig. Genom skadestånd blir bördan av en inträf-
fad skada allenast flyttad. För att rätt till skadestånd skall kun-
na stadgas, måste det finnas någon som med fog kan göras
skadeståndsskyldig, d. v. s. det skall kunna anföras bärande skäl
varför skadan bör drabba denne i stället för att stanna på den
skadelidande. Lagstiftaren kommer ofta i ett svårlöst dilemma.
Vilkendera förtjänar företräde.: den skadelidande eller den vars
skadeståndsskyldighet kan sättas i fråga? Den förre tillgodoses
enligt gällande skadeståndsrätt genom att å den senare lägges
betalningsskyldighet i en utsträckning som icke skulle vara mo-
tiverad om det icke gällde att bereda ersättning. Men i viss ut-
sträckning måste man uppoffra den skadelidandes i och för sig
behjärtansvärda intresse, emedan man icke finner någon som
man anser sig kunna betunga med skadeståndsskyldighet. Det
är omöjligt att åstadkomma en skadeståndsrätt som helt till-
godoser samhällsmedlemmarnas behov av ersättning.

En annan omständighet som begränsar skadeståndsrättens
användbarhet såsom medel att bereda ersättningar är svårighe-
ten att utfå skadestånd vartill en skadelidande är berättigad. Be-
träffande skador i det dagliga livets allehanda förhållanden är
det nog mycket vanligt, att den skadeståndsskyldige icke kan
fullgöra sin skyldighet eller att det i alla händelser icke lönar sig
att processa mot honom. I själva verket är skadeståndsrätten i
stor omfattning satt ur spelet genom de ekonomiska förhållan-
dena. Det kan tilläggas, att när ersättning ändock lämnas, detta
ofta mindre beror på lagens regel än på en känsla för det till-
börliga.

Förr voro skadeståndsrättsliga regler nästan det enda medel
som stod de i samhället bestämmande krafterna till buds för att
tillgodose behovet av ersättning. På senare tid har emellertid
en utveckling ägt rum, som ställt även ett annat medel till det
organiserade samhällets tjänst, nämligen försäkringsväsendet.
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De ansatser till ett sådant som tidigt förekommo voro obetydliga
i jämförelse med nutidens omfattande och prestationsdugliga
försäkringsorganisation.

Genom försäkring, anordnad av det allmänna eller stödd av
detta och med obligatorisk eller frivillig anslutning, har det all-
männa i stor utsträckning sörjt för att skador bliva ersatta.
Gränsen mellan sådan försäkring, socialförsäkring, och sociala
välfärdsanordningar av annat slag är flytande. Till socialförsäk-
ring hänföras i denna framställning anordningar som, ehuru de
icke eller icke till fullo bekostas medelst avgifter bestämda i för-
hållande till de utfästa förmånerna, likväl få sin prägel av att
de ingå i ett system av sociala välfärdsanordningar, vari försäk-
ringstanken delvis genomförts. Sådan socialförsäkring har i nu-
tiden nått stor utveckling.

Icke mindre betydande är utvecklingen av privat försäkring.
Sådan anordnas väl icke av myndigheterna men den ingår dock
i organisationen av samhället, och när frågan om ersättning för
inträffade skador inställer sig som en lagstiftningsfråga, ha de
lagstiftande myndigheterna att beakta den organisation till er-
sättande av skador som det privata försäkringsväsendet utgör.
Det synes därför befogat att, såsom också här skall ske, betrakta
försäkringsväsendet över huvud och icke blott socialförsäkringen
såsom ett medel i det organiserade samhällets tjänst för bere-
dande av ersättning.

Säkerligen innebär det, åtminstone vad Sverige beträffar, icke
någon överdrift att påstå, att de skador som uppstå i ojämförligt
flera fall föranleda utbetalning av försäkringsbelopp än erläg-
gande av skadestånd. Vad angår antalet skador som dragas inför
domstol är det mycket litet i förhållande till antalet skador som
regleras genom försäkring utan hänvändelse till domstol.1

Jämfört med skadeståndsrätten företer försäkringsväsendet
fördelar i de avseenden, i vilka skadeståndsrätten enligt det
föregående är ett bristfälligt medel att bereda ersättning. Genom
försäkring kan sålunda ersättning beredas även i fall där ingen
finnes som skulle kunna göras skadeståndsskyldig; liksom er-
sättning enligt skadeståndsrätten före culparegelns seger kan er-
sättning från försäkringsväsendet sålunda utgå oberoende av

1 Se STRAHL, Förberedande utredning angående lagstiftning på skadeståndsrät-
tens område, Statens offentliga utredningar 1950: 16 (i det följande citerad Bet.).
s. 46 f.
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den från den skadelidandes synpunkt omotiverade förutsättning-
en att dolus eller culpa ligger någon till last. Och ersättningarna
bliva verkligen betalade. Det kan därför rent av ifrågasättas, om
icke skadeståndsrätten är att anse som en jämförelsevis primitiv
anordning och om icke den utveckling försäkringsväsendet nu-
mera nått och de utvecklingsmöjligheter det äger böra medföra
att uppgiften att bereda ersättning i våra dagar i första hand
hänvisas till lösning genom försäkringsväsendet.

Till dettas förtjänster hör, att det i viss utsträckning lämnar
skydd också åt de skadeståndsskyldiga. Genom att teckna an-
svarsförsäkring kan man sålunda förvandla risken att ådraga
sig skadeståndsskyldighet till en jämn kostnad. Och försäkring
som i främsta rummet är avsedd att bereda ersättning åt ska-
delidande har i vid omfattning formats så, att skadestånds-
skyldig, om sådan finnes, undgår sin skyldighet. Såsom illustra-
tion till detta må från svensk rätt anföras, att ersättning från
den beslutade men ännu icke ikraftträdda allmänna sjukförsäk-
ringen avräknas från det skadestånd, vartill mottagaren må va-
ra berättigad, och icke är förenad ined regressrätt mot den ska-
deståndsskyldige,1 att ersättning från den obligatoriska olycks-
fallsförsäkringen för anställda likaledes avräknas och endast i
begränsad omfattning medför regressrätt, i det att sådan i regel
icke kan göras gällande mot den anställdes arbetsgivare, samt att,
enligt 25 § föräkringsavtalslagen, sådan avräkning äger rum
också vid vanlig frivillig skadeföräkring utan att regressrätt en-
ligt lag finnes för försäkringsinrättningen mot skadeståndsskyl-
dig om dennes skyldighet grundar sig på culparegeln och han
låtit endast vårdslöshet som icke är grov komma sig till last.

Det har emellertid yppats farhågor för att försäkring skulle
göra människor mindre angelägna att undvika skador. Hur där-
med förhåller sig är icke tillräckligt utrett. Men försiktigheten
bjuder, att man räknar med risk i detta avseende.

En fråga blir då, om icke försäkring kan anordnas på sådant
sätt att risken blir minimal.

För detta ändamål ifrågakoinmer att begränsa försäkrings-
skyddet. Detta kan ske genom bestämmelser om självrisk och
genom ändamålsenliga regressregler. I det följande kommer

1 Här och i det följande betecknas den som enligt skadeståndsrättsliga regler
är skadeståndsskyldig såsom sådan utan hinder av att skadeståndsskyldigheten
måhända är upphävd genom andra regler.
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frågan om regress från försäkringsinrättningen mot skadestånds-
skyldig att något uppmärksammas. Vad som sker vid regress
är, att skadeståndsskyldighet göres gällande fastän av försäk-
ringsinrättningen i stället för den skadelidande. Den förmåga att
egga till aktsamhet, som skadeståndsrätten må ha kan därför
bevaras genom att skadeståndsanspråk framställas regressvis.
Säkerligen kunna emellertid regressreglerna utan men för skade-
preventionen för många fall göras mera skonsamma mot den
skadeståndsskyldige än de egentliga skadeståndsrättsliga regler-
na, vilka förestavas icke blott av preventionssynpunkten utan
även av önskan att bereda ersättning.

Ett positivt bidrag till kampen mot skadorna kan försäkrings-
väsendet lämna genom ändamålsenlig differentiering av försäk-
ringsavgifterna och en därmed sammanhängande rådgivning och
kontroll ävensom över huvud genom verksamhet för att få ska-
deförebyggande anordningar till stånd. Att försäkringsväsendet
i dessa avseenden nedlagt ett värdefullt arbete är obestridligt.

Försäkringsväsendets framväxt har självfallet dragit upp-
märksamhet till frågan om förhållandet mellan försäkring och
skadestånd. Vid tillkomsten av de nordiska försäkringsavtals-
lagarna övervägdes det nyss berörda spörsmålet om regress från
försäkringsinrättning, som utbetalat försäkringsbelopp, mot den
som till äventyrs enligt skadeståndsrättsliga regler är ansvarig
för skadan, och också i andra sammanhang ha, såsom det före-
gående givit vid handen, regressfrågor varit under legislativt
övervägande. I dessa lagstiftningsärenden har dock uppgiften
varit alltför begränsad, för att något försök skulle ha gjorts
att genomgående samordna skadeståndsrätt och försäkringsvä-
sen samt draga en gräns dem emellan efter en förutsättningslös
och allsidig prövning.

Inom litteraturen ha emellertid höjts röster för en ompröv-
ning av skadeståndsrätten med avseende fäst vid tillkomsten av
ett utvecklat försäkringsväsen. Det har gjorts gällande, att ett
rationellt övervägande av försäkringsväsen och skadeståndsrätt i
ett sammanhang iskulle leda till att försäkring i vid omfattning
skulle få intaga den plats som nu tillkommer skadeståndsrätten.

Sådana åsikter ha utvecklats av G. ASTRUP HOEL redan i bo-
ken Risiko og ansvar, Oslo 1929, och i Norsk Rettstidende 1930
s. 69 ff. Att märka äro också hans diskussionsinlägg vid 18 :e
Nordiska Juristmötet s. 186 ff och 211 f. Han har sammanfattat
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sitt reformprogram i artikeln Ansvarsforsikringens framtid i
Forsikringstidende 1950 s. 215 ff. Såsom antydes genom titeln
på denna artikel tänker sig Astrup Hoel en utveckling av an-
svarsförsäkringen såsom den metod varigenom försäkringsvä-
sendets företräden framför skadeståndsrätten skulle utnyttjas.

Tanken att försäkring i vid omfattning bör få avlösa skade-
ståndsrätten har tidigt framförts också från danskt håll av N. H.
BACHE, som gav en sammanfattande framställning av sin upp-
fattning vid 16 :e Nordiska Juristmötet, s. 217 ff. För honom
tedde det sig såsom socialekonomiskt önskvärt att skadestånds-
rätten begränsas. I den mån annan ersättningsanordning bör
träda i stället, borde det enligt honom vara försäkring av de
potentiellt skadelidande och deras egendom. En liknande upp-
fattning har utvecklats av H. BACHE vid 18 :e Nordiska Jurist-
mötet, s. 206 ff.

I Finland har GUNNAR PALMGREN i Tidskrift, utgiven av Juri-
diska Föreningen i Finland, 1950, s. 268 ff, tagit till orda för en
reform i samma riktning, då han förordat att skadeståndsreg-
lerna i fråga om skada på liv, hälsa eller egendom inrättas så
som om det gällde regress från en försäkringsinrättning.

Ett betydelsefullt inlägg i debatten har vidare gjorts av ANDE-

NÆS genom skriften Fortid og framtid i erstatningsretten, Oslo
1943. Andenæs riktar uppmärksamheten bl. a. på behovet av er-
sättning för personskador och skadeståndsrättens bristande för-
måga att fylla detta behov. Inspirerad av Beveridgeplanen, anvi-
sar han socialförsäkring såsom framtidens medel att tillgodose
behovet.

Efter officiellt uppdrag att verkställa en förberedande utred-
ning angående lagstiftning på skadeståndsrättens områden av-
gåvo delegerade från Danmark, Norge och Sverige, en från var-
je land, på våren 1950 var sitt betänkande i ämnet, nämligen

USSING, Nordisk lovgivning om erstatningsansvar, København 1950,
WIKBORG, Innstilling fra det nordiske utvalg som har til oppgave

å utarbeide forslag til emnevalg og retningslinjer m. v. for et kom-
mende nordisk samarbeide på erstatningsrettens område samt merk-
nader, Oslo 1950,

STRAHL, Förberedande utredning angående lagstiftning på skade-
ståndsrättens område. Statens offentliga utredningar 1950: 16 (här ci-
terad Bet.).

De tre betänkandena sluta med ett, frånsett språket, likaly-
dande kapitel, varest de delegerade framlägga en plan för arbe-
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tet på reformering av skadeståndsrätten och därvid även i nå-
gon mån beröra frågan om innehållet av en reformerad skade-
ståndsrätt.

I kapitlet framhålles inledningsvis, att det är angeläget att man
icke åtnöjes med partiella reformer, avsedda att avhjälpa de mest
framträdande bristerna hos den nuvarande ordningen, utan företager
en omprövning av skadeståndsrätten i dess helhet. Skadeståndsrät-
tens olika delar stå nämligen, heter det, i nära samband med var-
andra, och därtill kommer, att det är av vikt att undersöka om icke
den tekniska och sociala utvecklingen i nutiden ger anledning till en
nyorientering beträffande principerna för skadeståndsrättens refor-
mering. Såsom ett spörsmål som inställer sig namnes frågan i vad
mån försäkring kan avlösa skadeståndsrätten.

De delegerade förorda, att skadeståndsrätten tages upp till nor-
diskt lagstiftningsarbete samt att man därvid börjar med dels en revi-
sion av lagstiftningen om ersättning för skador orsakade genom bruk
av motorfordon och om obligatorisk försäkring till täckande av sådana
skador, dels en utredning av spörsmålet om statens och kommuner-
nas skadeståndsansvar och deras rätt till ersättning av personer i
det allmännas tjänst och av andra. Dessa båda ämnen böra enligt de
delegerade behandlas av skilda kommittéer. När det föreligger ett för-
slag i det förstnämnda, är, anse de, tiden inne att tillsätta en kom-
mitté med uppgift att företaga en allmän revision av de skadestånds-
rättsliga reglerna.

Efter vad i betänkandena anföres, måste det bliva en huvuduppgift
för denna kommitté att taga ställning till frågan, om försäkring bör
medföra begränsning av skadeståndsansvaret. Därvid bör, anföres det
vidare, en omprövning ske av bestämmelserna i de nordiska försäk-
ringsavtalslagarnas 25 § och i samband därmed övervägas, om social-
försäkring bör medföra en fullständig eller partiell befrielse från
skadeståndsskyldighet gentemot de skadelidande och från regress-
ansvar gentemot försäkringsinrättningen. Svaret på dessa frågor be-
ror enligt de delegerade å ena sidan av i vilken omfattning önske-
målet att motverka skada bör föranleda till att bibehålla det person-
liga ansvaret och å andra sidan av i vad mån det är möjligt att
åstadkomma tillfredsställande täckning av skadorna försäkringsvägen.

Ett ytterligare spörsmål, som enligt betänkandena bör övervägas
av den nämnda kommittén, är huruvida det är anledning att i flera
fall än nu föreskriva ansvarsförsäkring eller annan försäkring till
förmån för de skadelidande. Prövningen av problemet om skade-
ståndsreglernas förmåga att motverka uppkomsten av skada kan emel-
lertid, framhålles det, göra det påkallat att överväga, om det icke är
nödvändigt att begränsa möjligheten att genom ansvarsförsäkring
skydda sig mot risken att bliva skadeståndsskyldig. De bestämmel-
ser härom som finnas i försäkringsavtalslagarnas 18 § äro icke lika i
de tre länderna, och det är enligt de delegerade möjligt, att ingen
av lagarna funnit den bästa lösningen.

20—517260.
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De delegerade förorda således, att skadeståndsutredningen i vä-
sentliga hänseenden går in också på försäkringsrätten. De tillägga,
att en väl utvecklad och rationellt ordnad socialförsäkring kan få
stor betydelse för en tillfredsställande lösning av de problem som

. inställa sig vid en revision av skadeståndsrätten och att de därför
vilja fästa uppmärksamheten vid vikten av socialförsäkringen från
skadeståndsrättslig synpunkt och angelägenheten av att sambandet
mellan skadeståndsrätt och socialförsäkring beaktas vid reformer på
det senare området. Det kan, säga de, tänkas visa sig möjligt att låta
skadeståndsskyldighet för personskada falla bort i de flesta fall, om
det lyckas att genom socialförsäkringsanordningar som omfatta alla
olyckstillfällen giva de breda lagren en någorlunda god trygghet mot
förlust som tillskyndas genom skada orsakad av tredje man.

Såsom framgår av detta kortfattade och ofullständiga referat,
betonas i de tre betänkandena, att det består ett samband mellan
skadeståndsrätt och försäkringsrätt. En reform av skadestånds-
rätten anses förutsätta, att även försäkringsväsendet blir föremål
för beaktande och omprövning.

I de delar av betänkandena som föregå slutkapitlet är dettas
innehåll motiverat och närmare utvecklat. Betänkandena inne-
hålla även en översiktlig och jämförande redogörelse för huvud-
dragen av de tre ländernas skadeståndsrätt liksom också av de-
ras försäkringsväsen i de delar detta är av intresse i skade-
ståndsrättsligt sammanhang.

I det svenska betänkandet, vilket är det mest utförliga, avslu-
tas ett kapitel innehållande allmänna synpunkter på skadestånds-
rätten med en erinran att, såsom också här framhållits, försäk-
ringsväsendet är bättre än skadeståndsrätten ägnat att vara ett
medel för att bereda ersättning där sådan anses önskvärd. Där-
av drages i betänkandet den slutsatsen, att det är lämpligt att
till utgångspunkt för överväganden rörande reformer på skade-
ståndsrättens område taga en prövning av försäkringsväsendet
med avseende å dess betydelse för skadeståndsrätten och den-
nas uppgifter.

Den ståndpunkten intages även här. I det följande skall där-
för ämnet »Skadestånd och försäkring» behandlas med utgångs-
punkt i försäkringsrätten. Det följande kommer att utgöras av
vissa bidrag till frågan, i vilken utsträckning och hur försäk-
ring, de lege ferenda, bör träda i skadeståndsrättens ställe. Fram-
ställningen bygger på de nämnda tre betänkandena, av naturliga
skäl särskilt på det svenska. Den som önskar en fylligare fram-
ställning hänvisas dit.
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FÖRSÄKRING AV ANNAT SLAG ÄN SOCIALFÖRSÄKRING.

Det torde vara lämpligt att börja med en redogörelse för 25 §
i de nordiska försäkringsavtalslagarna och en diskussion av den
fråga som behandlas i lagrummet, nämligen f r å g a n i v a d
m å n s k a d e s t å n d s s k y l d i g m å å t n j u t a s k y d d a v
f ö r s ä k r i n g s o m t e c k n a t s t i l l s k y d d m o t s k a d a n .

Här återges 25 § sådan den lyder i Danmark, Norge, Finland
och Sverige. Island saknar försäkringsavtalslag.

DANMARK. NORGE.

LOV OM FORSIKRINGSAFTALER LOV OM FORSIKRINGSAVTALER
DEN 15 APRIL 1930. DEN 6 JUNI 1930.

Selskabets regresret. Selskapets regress mot
skadevolderen.

§ 25. Er nogen overfor den § 25. Kan den sikrede forlange
sikrede erstatningspligtig for en at tredjemann erstatter skaden,
av forsikringen omfattet begiven- inntrer selskapet i den utstrek-
hed, indtræder selskabet i det ning det har betalt erstatning til
omfang, i hvilket det har betalt den sikrede, i hans rett mot tred-
erstatning til den sikrede, i den- jemann. Har tredjemann voldt
nes ret mod den erstatningsplig- skaden ved en uaktsomhet som
tige. Hvis trediemand har for- ikke er grov, eller hviler hans
voldt skaden ved en uagtsomhed, ansvar utelukkende på bestem-
der ikke kan betegnes som grov, melsen i Norske Lov 3—21—2,
eller hviler hans ansvar udeluk- kan retten, når skaden ikke er
kende paa regelen i Christian den voldt under utøvelse av næring
Femtes Danske Lov 3die Bog, eller bedrift, nedsette hans an-
19de Kap., Art. 2, for Færøernes svar overfor selskapet eller helt
vedkommende samme Konges la det bortfalle.
Norske Lov 3die Bog, 21de Kap.,
Art. 2, kan skadevolderens erstat-
ningspligt nedsættes eller efter
omstændighederne helt bortfalde.

Ved livs-, ulykkes- og sygefor- I livsforsikring, ulykkesforsik-
sikring har selskabet intet krav ring og sykeforsikring inntrer sel-
mod den, der har fremkaldt for- skåpet ikke i den sikredes rett
sikringsbegivenheden. At den mot tredjemann. I ulykkesforsik-
sikrede har modtaget erstatning ring og i sykeforsikring gjelder
af selskabet eller af skadevolde- dog det som er bestemt i første
ren, paavirker ved disse forsik- ledd, hvis det beløp selskapet skal
ringer ikke hans krav henholds- betale, har preg av en virkelig
vis mod skadevolderen eller mod skadeserstatning. Hvis selskapet
selskabet. Bestemmelserne i 1ste ikke inntrer i retten mot tredje-
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stykke finder dog anvendelse ved mann, tas ikke det beløp selska-
ulykkes- og sygeforsikring, for saa pet betaler den sikrede, i betrakt-
vidt forsikringsydelsen har ka- ning ved fastsettelsen av den er-
rakteren af en virkelig skadeser- statning tredjemann skal betale
statning. til ham.

Selskabet kan ikke forbeholde Selskapet kan ikke forbeholde
sig ret til at indtræde i sikredes sig rett til i videre utstrekning
ret mod trediemand i videre ud- enn her er sagt, å inntre i den
strækning end ovenfor hjemlet. sikredes rett mot tredjemann.

FINLAND. SVERIGE.

LAGEN DEN 12 MAJ 1933 OM LAGEN DEN 8 APRIL 1927 OM
FÖRSÄKRINGSAVTAL. FÖRSÄKRINGSAVTAL.

Om försäkringsgivarens regress- Om försäkringsgivarens
rätt. regressrätt.

§ 25. Har i följd av skadeför- 25 §. Har i följd av skadeför-
säkring försäkringsgivaren i er- säkring försäkringsgivaren i er-
sättning för skada utgivit belopp, sättning för skada utgivit belopp,
som försäkringshavaren ägt rätt som försäkringshavaren ägt rätt
att såsom skadestånd utkräva av att såsom skadestånd utkräva av
annan, inträde försäkringsgivaren annan, inträde försäkringsgiva-
i rätten mot den andre, där den- ren i rätten mot den andre, där
na uppsåtligen eller genom grov denne uppsåtligen eller genom
vårdslöshet framkallat försäk- grov vårdslöshet framkallat för-
ringsfallet eller ock enligt lag är säkringsfallet eller ock enligt lag
skyldig att utgiva skadestånd, är skyldig att utgiva skadestånd
evad han är till skadan vållande evad han är till skadan vållan-
eller icke. de eller icke.

Belopp, som utgivits i anled- Belopp, som utgivits i anled-
ning av liv-, olycksfalls- eller ning av liv-, olycksfalls- eller
sjukförsäkring, äge försäkringsgi- sjukförsäkring, äge försäkringsgi-
varen ej återkräva av annan. Har varen ej återkräva av den, som
försäkringsgivaren i enlighet med framkallat försäkringsfallet eller
försäkringsavtalet utgivit ersätt- eljest i anledning därav är plik-
ning med verkliga beloppet av de tig att gälda skadestånd; dock
utgifter eller förluster, som att, där i avtal om olycksfalls-
olycksfallet eller sjukdomen med- eller sjukförsäkring försäkrings-
fört, må vad sålunda av försäk- givaren förbundit sig att för
ringsgivaren utgivits av honom sjukvårdskostnader eller andra
återkrävas efter ty i 1 momentet utgifter och förluster, som olycks-
är sagt. fallet eller sjukdomen medfört,

utgiva ersättning med verkliga
beloppet av utgifterna eller för-
lusterna, vad sålunda av försäk-
ringsgivaren utgivits må återkrä-
vas, efter ty i första stycket är
stadgat.

SVERIGE.

LAGEN DEN 8 APRIL 1927 OM
FÖRSÄKRINGSAVTAL.

Om försäkringsgivarens
regressrätt.

25 §. Har i följd av skadeför-
säkring försäkringsgivaren i er-
sättning för skada utgivit belopp,
som försäkringshavaren ägt rätt
att såsom skadestånd utkräva av
annan, inträde försäkringsgiva-
ren i rätten mot den andre, där
denne uppsåtligen eller genom
grov vårdslöshet framkallat för-
säkringsfallet eller ock enligt lag
är skyldig att utgiva skadestånd
evad han är till skadan vållan-
de eller icke.

Belopp, som utgivits i anled-
ning av liv-, olycksfalls- eller
sjukförsäkring, äge försäkringsgi-
varen ej återkräva av den, som
framkallat försäkringsfallet, eller
eljest i anledning därav är plik-
tig att gälda skadestånd; dock
att, där i avtal om olycksfalls-
eller sjukförsäkring försäkrings-
givaren förbundit sig att för
sjukvårdskostnader eller andra
utgifter och förluster, som olycks-
fallet eller sjukdomen medfört,
utgiva ersättning med verkliga
beloppet av utgifterna eller för-
lusterna, vad sålunda av försäk-
ringsgivaren utgivits må återkrä-
vas, efter ty i första stycket är
stadgat.
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I alla lagarna göres som synes skillnad mellan skadeförsäk-
ring och summaförsäkring. Med försäkring av det senare slaget
förstås försäkring enligt vilken försäkringssumman är bestämd
i avtalet och alltså icke beror av skadans storlek. Sådan försäk-
ring är liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring, i den mån ej, såsom
kan förekomma vid olycksfalls- och sjukförsäkring, försäkrings-
givaren förbundit sig att täcka sjukvårdskostnader och andra
utgifter med deras verkliga belopp.

I fråga om summaförsäkring stadgas, lika i alla lagarna, att
försäkringshavaren äger erhålla försäkringsbeloppet utöver det
skadestånd vartill han må vara berättigad. Till motivering av
denna regel antyddes under förisäkringsavtalslagens förarbeten,
att det bör stå var och en fritt att tillförsäkra sig ersättning ut-
över skadestånd genom att teckna försäkring. En sådan möjlig-
het är dock av mindre värde än man kanske är böjd att föreställa
sig. Den som tecknar olycksfallsförsäkring bör, om han vill
handla rationellt, överväga vilket belopp han i händelse av
olycksfall behöver och rätta sin försäkring därefter. Han kan då
icke utgå från att i händelse av olycksfall erhålla utom försäk-
ringsbeloppet även skadestånd, ty utsikten att erhålla ett sådant
är alltför oviss. Han bör för den skull teckna försäkring till ett
belopp som ensamt är tillräckligt. Om han sedermera, då för-
säkringsfallet inträffar, erhåller också skadestånd, får han mera
än behövligt, vilket betyder att han betalat onödigt stora premier
eller att den skadeståndsskyldige tvingas att betala på sätt och
vis i onödan. Det förtjänar därför övervägas, om icke i stället
för kumulering av försäkringsbelopp och skadestånd borde träda
någon anordning varigenom skadeståndsberättigad försäkrings-
havare utfår allenast försäkringsbeloppet eller skadeståndet, i
den mån dessa täcka varandra, och försäkringsgivarens eller den
skadeståndsskyldiges börda lättas genom att den helt eller del-
vis lägges på den andre av dessa båda. (Bet. s. 103 ff.)

En sådan anordning finnes enligt 25 § beträffande skadeför-
säkring. I alla länderna är, där sådan föreligger, den skadelidan-
de berättigad allenast till det belopp vartill skadan uppgår; ku-
mulation äger alltså ej rum, och det är sörjt för att försäkrings-
givarna, om de nödgas betala försäkringsbeloppet till den ska-
delidande, i viss utsträckning skola ha regressrätt mot den ska-
deståndsiskyldige. Sådan regressrätt föreligger emellertid endast
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i viss utsträckning, varför sakförsäkring kan medföra att skade-
ståndsskyldiga slippa betala ersättning.

Enligt danska lagen är det icke försäkringsgivarens regress-
rätt som i vissa avseenden är begränsad i 25 § utan själva skade-
ståndsskyldigheten. Den skadeståndsskyldige är således i lika
mån skyddad vare sig den skadeståndsberättigade försäkrings-
havaren vänder sig mot försäkringsgivaren eller, vilket är mind-
re vanligt, mot honom själv. I de övriga länderna innebär där-
emot 25 § intet skydd för den skadeståndsskyldige, om den ska-
delidande skulle välja att i stället för att kräva försäkringsgiva-
ren på försäkringsbeloppet fordra skadestånd av den skade-
ståndsskyldige.

De begränsningar i försäkringsgivarens regressrätt, som 25 §
innehåller enligt sin lydelse i Finland och Sverige, bestå i att
regressrätt tillerkännes försäkringsgivaren endast om den ska-
deståndsskyldige uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet fram-
kallat försäkringsfallet eller ock enligt lag är skyldig att utge
skadestånd evad han är till skadan vållande eller icke. Under
uttrycket »enligt lag» inbegripes åtminstone i Sverige ej blott ut-
tryckligt lagstadgande utan gällande rätt över huvud. Bestämmel-
serna äro emellertid icke tvingande utan kunna frångås genom
bestämmelse i försäkringsavtalet. Det förekommer också i viss
omfattning i Sverige, men enligt uppgift mindre nu än tidigare,
att försäkringsgivaren förbehåller sig regressrätt mot den ska-
deståndsskyldige i fall där sådan rätt saknas enligt 25 §.

Icke heller enligt danska och norska lagarna innehåller 25 §
någon inskränkning av rätten mot den som är skadeståndsskyl-
dig på grund av att han orsakat skadan med uppsåt eller av
grov oaktsamhet. Om någon orsakat skada genom oaktsamhet
som icke är grov, må däremot hans ansvar nedsättas eller efter
omständigheterna helt bortfalla. Dessa lagar föreskriva således
för detta fall icke så som de övriga bortfallande utan upptaga
såsom alternativ nedsättning och låta icke ens sådan vara obli-
gatorisk. Med den som orsakat skada genom en icke grov oakt-
samhet likställes den, vars skadeståndsansvar är ett husbonde-
ansvar enligt Danske Lov 3—19—2 eller Norske Lov 3—21—2.
Enligt norska lagen nedsättes eller bortfaller regressansvaret
icke där skadan orsakats under utövning av näring eller »be-
drift.» Paragrafen är i de nu ifrågavarande länderna tvingande.
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Redan den omständigheten, att 25 § i väsentliga hänseenden är
olika i de skilda länderna, manar till en omprövning av lagrum-
met. (Bet. s. 112 ff.)

Klart torde till en början vara, att om man, såsom här, utgår
från att det i och för sig är önskvärt att bereda de skadestånds-
skyldiga del av försäkringsskyddet, detta skydd bör, såsom i
Danmark, lika mycket avse skadeståndsanspråk av den skade-
lidande som regressanspråk av försäkringsgivaren.

Frågan i vilken utsträckning försäkringsgivare bör äga reg-
ressrätt är emellertid isvår. Den kan omskrivas till en fråga, hu-
ruvida skadeståndsskyldighet är motiverad även i sådana fall
där den skadelidande äger utfå ersättning från försäkringsgi-
vare. Endast så till vida skiljer sig frågan om skadeståndsskyl-
dighets berättigande i sådana fall från det mera allmänna spörs-
målet om det berättigade i skadeståndsiskyldighet över huvud som
i de ifrågavarande fallen intressekonflikten består icke mellan
enskilda, nämligen den skadelidande och en person som ifråga-
sattes böra göras ansvarig för skadan, utan mellan den sist-
nämnde och ett kollektiv i vilket den förstnämnde ingår. För
den skadelidande kan därför en begränsning av skadestånds-
skyldigheten allenast innebära, att premierna för hans försäkring
bliva högre än de eljest skulle varit. Som ökningen i allmänhet
säkerligen är ringa, möter en begränsning av skadeståndsskyl-
digheten i regel icke större betänkligheter från den skadelidan-
des synpunkt.

Har man funnit att visst slags verksamhet bör såsom en kost-
nad av verksamheten bära de skador den orsakar, förefaller det
emellertid konsekvent, att verksamheten skall bära skadorna
även om försäkring finnes och att den alltså skall vara utsatt för
regressanspråk. Denna synpunkt stöder den svenska lagens
ståndpunkt att icke begränsa regressrätten gentemot exempelvis
bilägare.

Av vikt är vidare, att skadeståndsrättens preventiva funktion
icke försvagas. Det är möjligt, att den svenska rätten sådan den
blivit i tillämpningen gått för långt i skonsamhet mot de skade-
ståndsskyldiga. I praxis synes nämligen vårdslöshet i hithöran-
de fall endast undantagsvis bedömas såsom grov, varför culpa-
regeln nästan blivit upphävd i fråga om skada på försäkrad
egendom. (Bet. s. 57.) Det måste också ifrågasättas, om en gräns-
dragning efter om grov eller icke grov vårdslöshet förelupit är
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på sin plats i detta sammanhang. Regressrätten borde måhända
direkt formas efter preventionssynpunkten, varvid en skillnad
skulle göra sig gällande mellan å ena sidan en tillfällig oupp-
märksamhet eller ett misstag under brådskande förhållanden
och å andra sidan fall där den för skadan ansvarige haft rådrum,
i synnerhet om det är möjligt att han låtit ekonomiska hänsyn
bestämma sig till att spara en kostnad isom skulle ha förebyggt
skadan. Det är nämligen av vikt, att skadeförebyggande åtgär-
der framstå som lönande. Man skulle kanske kunna tänka sig
att å ena sidan ge försäkringsgivaren oinskränkt regressrätt mot
den som är skadeståndsskyldig på grund av uppsåtligt orsakan-
de av skadan eller culpöst orsakande bestående i att han i märk-
lig mån undandragit sig kostnad som varit ägnad att motverka
skadans uppkomst men att å andra sidan i regel däremot helt
utesluta regressrätt om skadeståndsskyldigheten är grundad på
sådan oaktsamhet av den skadeståndsskyldige som bestått i till-
fällig ouppmärksamhet eller misstag under brådskande förhål-
landen. Av hänsyn till försäkringstagaren borde nog regressrätt i
allmänhet vara utesluten också där den skadeståndsskyldige är
medlem av dennes familj. För att tillgodose preventionsintresset
skulle det kanske vidare vara lämpligt att i övrigt giva dom-
stol befogenhet att bifalla regressanspråk mot culpöst skade-
ståndsskyldig om och i den mån domstolen finner det av sär-
skilda skäl påkallat för att inskärpa aktsamhet hos den skade-
ståndsskyldige eller andra. Där skadeståndsskyldigheten är
grundad på brottslig gärning, torde ett sådant efter preventions-
synpunkten utmätt regressansvar med fördel kunna komma till
mera vidsträckt användning såsom varande en ändamålsenlig
brottspåföljd.

Om en från allmän synpunkt lämplig reglering av dessa frå-
gor kan uppnås, torde det i regel icke såsom i Finland och Sve-
rige böra vara möjligt att genom bestämmelse i försäkringsavta-
let frångå den legala regleringen. Frågan om de potentiellt ska-
deståndsskyldigas försäkringsskydd bör nämligen icke ses som
en fråga om mellanhavandet mellan kontrahenterna i försäk-
ringsavtalen.

Denna synpunkt ger anledning att överväga, om det skall lig-
ga i vars och ens skön att genom att underlåta att teckna för-
säkring undandraga potentiellt skadeståndsskyldiga det skydd
mot risken för skadeståndsskyldighet som sådan försäkring
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skulle medföra. Man ställes inför frågan om f ö r s ä k r i n g s -
s k y d d fö r s k a d e s t å n d s s k y l d i g ä v e n d ä r för-
s ä k r i n g i c k e t e c k n a t s . (Bet. s. 122 f.)

I sin förut (s. 8) nämnda artikel förordar GUNNAR PALMGREN,

att försäkring av liv, hälsa och egendom göres obligatorisk i
den meningen att skadelidande som underlåtit att teckna sådan
försäkring icke skulle ha annan skadeståndsrätt än den som
regressvis hade kunnat utövas av ett försäkringsbolag. Detta tor-
de vara att gå för långt. Man kan icke gärna beskära skadestånds-
rätten för dem, vilka icke försäkrat liv, hälsa eller egendom, med
motivering att de borde ha gjort detta, om man icke verkligen är
beredd att på allvar hävda att de borde ha tecknat sådan för-
säkring. Det är emellertid uteslutet, att alla, ens om den ifråga-
satta ordningen infördes, skulle teckna försäkring tillnärmelsevis
i angivna utsträckning. För att få dem därtill kräves helt säkert
försäkringsplikt i egentlig mening. Sådan är förslagsställaren icke
beredd att förorda, och såsom kommer att framgå av det föl-
jande skall samma ståndpunkt intagas här. Så länge sådan för-
säkringsplikt icke stadgas, synes man därför icke kunna utgå
från att alla teckna eller skola teckna försäkring för liv, hälsa
och egendom. Därmed får den anförda motiveringen ett tycke
av fiktion, vilket gör den oduglig såsom motivering. Om moti-
veringen för den skull strykes ur resonemanget, återstår av detta
endast ett önskemål, att skadeståndsrätten måtte begränsas på
samma sätt som försäkringsgivares regressrätt. Men det är svårt
att instämma i det önskemålet. Att försäkringsgivare i viss om-
fattning ställes utan regressrätt kan försvaras med att kostna-
den för försäkring slås ut på kollektivet av de potentiellt skade-
lidande, medan en skadelidande, som icke har försäkrat, skulle
kunna drabbas mycket hårt om skadeståndsrätt förvägrades ho-
nom.

Frågan om försäkringsskydd för skadeståndsskyldig även där
försäkring icke föreligger bör nog, i allt fall under nuvarande
förhållanden, angripas på en smalare front.

Frågan anmäler sig med en icke obetydlig grad av angelägen-
het beträffande skada av sådana verksamheter som äro så omfat-
tande att försäkring underlåtes emedan inträffande skador än-
dock äro underkastade de stora talens lag. Där detta är fallet,
synes det vara följdriktigt, att de skadeståndsskyldiga åtnjuta
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samma lättnader i skadeståndsansvaret som de på grund av be-
gränsningen i regressrätten skulle ha åtnjutit därest försäkring
tecknats. En sådan självförsäkrare är staten, och den anförda
synpunkten ger anledning att överväga, om icke skada å statens
egendom borde föranleda skadeståndsskyldighet endast i den ut-
sträckning i vilken regressrätt föreligger för ett bolag vari sak-
försäkring tecknats.

I vad mån självförsäkring är motiverad för andra rättssubjekt
än staten kan vara ovisst. Det är svårt att draga en gräns mellan
fall i vilka självförsäkring föreligger och sådana i vilka försäk-
ring underlåtits utan att till stöd därför kan åberopas att för-
säkring är obehövlig på grund av verksamhetens omfattning.
Skall synpunkten, att självförsäkring skall vara jämställd med
tecknad försäkring med avseende å dess verkan för de skade-
ståndsskyldiga, kunna utnyttjas fullt ut, torde det för den skull
vara lämpligt att med tecknad försäkring jämställa fall i vilka
försäkring enligt rådande uppfattning otvivelaktigt borde ha
tecknats. Såsom exempel på tillämpning av en sådan regel kan
anföras, att det förefaller rimligt att den som icke tecknat brand-
försäkring för ett bostadshus i stad får helt eller delvis själv stå
för skadan om huset skulle råka antändas genom en tillfällig
oaktsamhet av någon; från preventionssynpunkt kan nog åt-
minstone för vissa sådana fall strafflagen vara tillräcklig. In-
vändningen, att den oaktsamme kan synas närmare än husägaren
att bära skadan, kan bemötas dels med att det från dennes syn-
punkt är en slump om skadan uppkommit på sådant sätt att
det finns en skadeståndsskyldig, och en skadeståndsskyldig som
kan betala, dels med att det anses höra till normal aktsamhet att
försäkra hus av nämnda beskaffenhet.

Det förefaller emellertid som borde tanken, att med fall där
försäkring föreligger jämställa sådana där detta icke är hän-
delsen, tillämpas med försiktighet. En svårighet bland andra
är, att gränserna för dess användbarhet äro flytande. Detta är
ett skäl som talar för att det skall vara förbehållet lagstiftningen
att ange i vad mån tanken bör komma till användning. Kommer
den utredning angående stats och kommuns skadeståndsansvar
och ersättningsrätt till stånd, som enligt vad förut omtalats för-
ordats av delegerade från Danmark, Norge och Sverige, blir det
anledning att i det sammanhanget pröva tankens användbarhet
beträffande skada som drabbar stat eller kommun.
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En utsträckning av försäkringsskyddet för de potentiellt ska-
deståndsskyldiga skulle kunna ske genom att försäkring gjor-
des obligatorisk. Motivet för en sådan åtgärd måste emellertid i
främsta rummet vara önskan att bereda potentiellt skadelidande
försäkringsskydd. Framställningen övergår därför nu till frågan,
o m och i v a d m å n d e t ä r m o t i v e r a t a t t i n f ö r a
o b l i g a t o r i s k a f ö r s ä k r i n g s a n o r d n i n g a r fö r a t t
b e r e d a s k a d e l i d a n d e e r s ä t t n i n g . (Bet. s. 105 ff.)

En fråga, som därvid inställer sig, är den, huruvida de obli-
gatoriska försäkringsanordningar som kunna ifrågakomma böra
inrättas såsom sakförsäkring eller som ansvarsförsäkring. Det
förra alternativet torde icke behöva närmare diskuteras här. 1
verklig mening obligatorisk sakförsäkring är under nuvarande
förhållanden knappast tillräckligt motiverad. Det må vara vars
och ens ensak, om han vill försäkra sin egendom. Däremot kan
obligatorisk försäkring mot personskada väl vara motiverad,
och sådan förekommer i själva verket i stor utsträckning. Den
är emellertid så formad att den är att hänföra till socialförsäk-
ring, och behandlingen av sådan försäkring uppskjutes lämpli-
gen för att upptagas i nästa avsnitt av framställningen.

Intresset för att inrätta obligatoriska försäkringsanordningar
riktar sig därför i detta sammanhang på frågan om inrättande
av obligatorisk ansvarsförsäkring. Sådan förekommer i icke all-
deles ringa utsträckning. I Danmark finns sålunda obligatorisk
ansvarsförsäkring ej blott för skada av motorfordon, vilket mer
eller mindre är fallet i alla Nordens länder, utan även för skada
av luftfartyg, jakt eller hundar. I Sverige ha förslag om inrät-
tande av ansvarsförsäkring väckts beträffande skador av hundar,
jakt och sprängning. (Bet. s. 62.)

Det ursprungliga syftet med institutet ansvarsförsäkring var
att skydda mot risken att drabbas av skadeståndsskyldighet,
och den genom ansvarsförsäkring ökade möjligheten för den ska-
delidande att utfå sitt skadestånd var att fatta som en, visserli-
gen välkommen, biverkan. Småningom har emellertid tanken att
tillgodose de skadelidande genom ansvarsförsäkring tillerkänts
ett självständigt rum. Exempelvis har i den svenska trafikför-
säkringen den skadelidande rätt att vända sig direkt mot försäk-
ringsinrättningen med krav på ersättning, och han har i regel rätt
till ersättning från trafikförsäkringen även om föraren skulle ha
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satt sig i besittning av bilen genom olovligt tillgrepp, i vilket fall
ägaren icke är ansvarig.

ASTRUP HOEL har, såsom framgår av hans s. 7 f. omtalade
skrifter, förordat en radikal utveckling av ansvarsförsäkringen i
denna för de skadelidande förmånliga riktning. Enligt honom böl-
den omläggas från att vara en försäkring mot risken att ådraga
sig skadeståndsskyldighet till att bliva en försäkring mot orsa-
kande av skada. Icke inträdet av skadeståndsskyldighet utan or-
sakandet av skada, såsom ett objektivt faktum, borde bliva den
förutsättning till vilken försäkringens utfallande är knutet. Och
försäkringen skulle gälla till förmån för den skadelidande, vilken
skulle bliva omedelbart berättigad gentemot försäkringsgivaren.

En på detta sätt formad ansvarsförsäkring skulle enligt Astrup
Hoel vara skickad att övertaga en stor del av skadeståndsrättens
roll. Han förordar, att den som orsakat skada icke blir skade-
ståndsskyldig om han tecknat ansvarsförsäkring till skäligt be-
lopp, eller belopp som måhända lämpligen i viss utsträckning
kunde föreskrivas på ett eller annat sätt. Endast i form av reg-
ress från försäkringsinrättningen skulle ersättning kunna avkrä-
vas honom, och regressrätten borde vara begränsad. Omvänt
skulle försummelse att teckna ansvarsförsäkring åtminstone i
viss omfattning vara att betrakta såsom grund för skadestånds-
skyldighet. Men skadeståndet skulle då vara maximerat till det
belopp för vilket ansvarsförsäkring borde ha tecknats.

En försäkring av denna typ kan nätt och jämnt kallas ansvars-
försäkring. Den är liksom sakförsäkring en försäkring mot ris-
ken för skada men skiljer sig från sakförsäkringen genom att
den är begränsad till skador som ha upphovsmän och genom att
den bekostas av dessa.

Astrup Hoel tänker sig tydligen icke, att den av honom för-
ordade ansvarsförsäkringen i någon större utsträckning skulle
göras i egentlig mening obligatorisk. Sedan ansvarsförsäkring-
en ändrats till att vara en försäkring mot orsakande av skada,
skall enligt honom praxis finna den utsträckning i vilken för-
säkringsgivare bör vara ansvarig gentemot skadelidande, och där-
av skall följa att den, som icke tecknat ansvarsförsäkring, själv
får svara för den ersättning som han enligt ett socialetiskt be-
dömande bort sörja för att den skadelidande skulle få från ett
försäkringsbolag. Försäkringsplikt tänker sig Astrup Hoel så-
lunda förekomma huvudsakligen allenast så till vida som under-
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låtenhet att teckna ansvarsförsäkring där sådan borde ha teck-
nats skulle medföra skadeståndsskyldighet oberoende av culpa i
förhållande till skadan.

En svaghet i detta program synes vara, att det kanske icke
lyckas att genom utvidgning av försäkringsinrättningars och
andras ersättningsansvar få underlåtenhet att teckna ansvarsför-
säkring att framstå som en försummelse. Förmodligen blir det
svårt att i den allmänna uppfattningen finna ledning för den ut-
sträckning ansvarsförsäkring bör äga eller, om ansvarsförsäkring
icke tecknats, skadeståndsskyldighet bör inträda. Gränsdrag-
ningssvårigheterna torde i själva verket bli mycket stora. Är det
möjligt att anordna en ansvarsförsäkring för vad en människa
orsakar i största allmänhet? Hur skall vid ansvarsförsäkring
en gräns kunna dragas mellan vad människan åstadkommer och
det som orsakas av naturhändelser allena, om kravet på culpa
bortfaller?1 Dessa betänkligheter göra sig emellertid i mindre
mån gällande, om ansvarsförsäkring får avse skada som orsa-
kas av visst slags verksamhet som angive-s i lag. Den påtalade
osäkerheten undvikes då genom att lagstiftningsmyndigheterna
bestämma, att den som bedriver verksamhet av det eller det sla-
get skall betala avgifter för försäkring av den skada som orsakas
av verksamheten. En utveckling lagstiftningsvägen synes därför
vara att föredraga framför en utveckling i praxis.

Däremot torde man beträffande obligatorisk ansvarsförsäkring
böra biträda den för programmet grundläggande åsikten, att an-
svarsförsäkring bör gestaltas såsom en försäkring till skydd icke
blott för de skadetåndsskyldiga utan även för de skadelidande
och därför ge rätt till ersättning även där ingen culpa ligger nå-
gon till last. Den ökning av premiekostnaden som uppkommer
därigenom torde uppvägas av att en allvarlig missnöjesanledning
samtidigt avlägsnas. För de skadelidande ter det sig nämligen
svårbegripligt, om deras rätt till ersättning från en genom obli-
gatoriska avgifter bekostad försäkring skall vara beroende av
en för dem så ovidkommande omständighet som att skadan or-
sakats culpöst. Också,för den som orsakat skadan (eller vars

1 ASTRUP HOEL vidrör i sin artikel i Forsikringstidende denna svårighet med
orden: »Det avgj ørende blir hvorvidt skadetilføyelsen — etter nærmere prinsipper
som på dette punkt kan oppstilles — er så nær knyttet til skadevolderens handle-
måte eller virksomhet at det etter en generaliserende betraktning er rimeligere å
påbyrde skaden de aktive enn de passive interesser.»
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folk orsakat denna) förefaller det nog i allmänhet otillfredsstäl-
lande, om han skall behöva vidgå culpa eller bli överbevisad om
culpa för att den han åsamkat skada skall få ersättning.

Om således obligatorisk ansvarsförsäkring i princip bör förut-
sätta objektivt ansvar, är det å andra sidan också i princip önsk-
värt, att objektivt skadeståndsansvar kompletteras med ansvars-
försäkring. Att visst slags verksamhet lämpar sig för ansvars-
försäkring torde vara ett vägande skäl för införande av objektivt
ansvar för sådan verksamhet, och på det hela taget torde objek-
tivt ansvar icke vara på sin plats, där icke ansvarsförsäkring
anordnas, förutsatt att försäkringen är behövlig för att trygga
de skadelidandes rätt och kan anordnas på ett praktiskt sätt. Med
dessa förbehåll synas ansvarsförsäkring och utsträckt skade-
ståndsanvar i princip böra betinga varandra.

Huruvida obligatorisk ansvarsförsäkring och objektivt ansvar
böra införas blir efter detta en fråga som får besvaras särskilt
för olika arter av verksamhet med synnerlig hänsyn tagen till
det i fråga om verksamheten praktiskt lämpliga.

Vissa skäl mana emellertid till återhållsamhet. Ett är, att hur
omfattande ansvarsförsäkring än göres den icke kan göra sak-
försäkring överflödig, ty den kan blott omfatta skada som kan
tillräknas någon.1 Införande av obligatorisk ansvarsförsäkring är
därför ägnat att komplicera och fördyra systemet av försäkring-
ar. Vidare märkes, att ansvarsförsäkring för gemene man blir
jämförelsevis betungande, emedan han kan åstadkomma skada
för stort belopp under det att vad han själv äger är mindre vär-
defullt och därför skulle kunna försäkras för en lägre kostnad.

Det anförda torde ge vid handen, att frågan om föreskrivande
av obligatorisk ansvarsförsäkring är ett invecklat problem. Det
torde, såsom nyss antyddes, icke vara tillräcklig anledning att
föreskriva en sådan försäkringsanordning, om den icke kan ad-
ministrera någorlunda lätt och om icke de uppkommande ska-
dorna kunna springa upp till sådana belopp att det är allvarlig
risk för att de annars ej kunna utfås. I fråga om skada av motor-
fordon torde obligatorisk ansvarsförsäkring under nuvarande
förhållanden vara motiverad, och detsamma kan måhända vara
fallet med skada av luftfart, explosionsskada och skada orsakad

1 Vikten av denna erinran minskas om, såsom ASTRUP HOEL tänker sig, an-
svarsförsäkringen får omfatta också skada som försäkringshavaren själv lider;
det förutsattes dock, att den är tillfogad av försäkringshavaren eller någon annan.
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av djur. Möjligen finns det andra slags skador som kunna kom-
ma i fråga såsom föremål för obligatorisk ansvarsförsäkring, men
någon vidsträckt användning av denna försäkringsform synes
icke vara att förorda.

SOCIALFÖRSÄKRING.

Frågan om ersättning för personskador är i vissa avseenden
olik motsvarande fråga beträffande sakskador. Vid personskador
är det, allmänt talat, angelägnare att bereda ersättning. Sådana
skador kunna nämligen vara särskilt svåra att bära. Det är dess-
utom lättare att åstadkomma ersättningsanordningar genom vil-
ka personskador bliva ersatta. Ty ersättningarna kunna i dessa
fall standardiseras.

Det sist nämnda är en omständighet som har betydelse för de
följande resonemangen och därför förtjänar närmare uppmärk-
samhet. Här skall den diskuteras allenast i vad avser e r s ä t t -
n i n g fö r m i s t a d f ö r v ä r v s f ö r m å g a . (Bet. s. 149 ff.)

Avfattningen av svenska strafflagen 6: 2 anger, att skadestån-
det i denna del enligt svensk rätt, i den mån det icke enligt sär-
skild bestämmelse nedsättes på grund av den skadades medvål-
lande eller av annan orsak, skall utgå med så högt belopp att
den skadade blir ekonomiskt ställd lika som om han icke ska-
dats. I praxis följes denna anvisning säkerligen i princip. Svå-
righeten att uppskatta framtida arbetsförtjänst gör det visserli-
gen nödvändigt att i vid omfattning låta beloppet bero av en skä-
lighetsprövning och vid denna torde domstolarna, när det gäller
högre belopp, vara benägna för viss återhållsamhet, men den an-
förda bestämmelsen är dock sådan, att skadad med hög arbets-
förtjänst i princip skall ha ersättning beräknad efter sin in-
komstförlust. Skadestånd för personskada kan därför uppgå till
högst betydande belopp.

I icke ringa utsträckning stanna domar varigenom sådana be-
lopp utdömas säkerligen på papperet på grund av svårigheten att
utfå beloppet. Icke ens där ansvarsförsäkring finnes kan den
skadelidande vara viss om att utfå annat än ett tämligen litet
belopp per år om inkomstförlusten är långvarig. Från trafikför-
säkringen, vilken är maximerad till ett ersättningsbelopp av
60 000 kr. för varje skadad person, kan sålunda på grund av
denna maximering en tjugofem års man f. n. icke erhålla högre
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livränta än 2 860 kr. om året. Eftersom vidare är att märka, att
människor löpa stor risk att bliva skadade under sådana om-
ständigheter att de icke äga något skadeståndsanspråk, är tydli-
gen chansen för en person med stor arbetsinkomst att, om han
skadas, få sig tilldömt skadestånd som täcker förlusten och
verkligen utfå detta så ringa, att han rimligen bör olycksfalls-
försäkra sig om han är beroende av inkomsten. Gör han detta
till betryggande belopp, är han emellertid icke beroende av ska-
deståndet. Om han erhåller ett sådant, utgör detta ett plus till
den försäkringssumma som han funnit betryggande (se ovan s.
13).

Å andra sidan är det beklagligt, att domstolarna understundom
nödgas utdöma skadestånd som för den skadeståndsskyldige be-
tyder ekonomisk ruin eller kan för all framtid hindra honom att
bättra sina ekonomiska villkor.

Det måste därför ifrågasättas, huruvida regeln om full ersätt-
ning för personskada i de fall där den leder till mycket högt
skadestånd är av sådant värde att den bör upprätthållas. Det är
icke någon självklar sak, att kroppsskada liksom skada å sak
skall ersättas efter det ekonomiska värde kroppen har för den
skadelidande. Vad som är viktigt är, att han erhåller medel för
sitt livsuppehälle efter en någorlunda nöjaktig måttstock men
icke att han bibehålies vid sin inkomst.

I norsk rättspraxis torde finnas en viss benägenhet att vid
bestämmande av skadestånd för mistad förvärvsförmåga i någon
mån bortse från den skadelidandes särskilda ekonomiska villkor.
En viss tendens kan spåras att bestämma skadeståndet efter vad
man kallar ett »borgerlig jevnmål», om än något klart stöd för
en sådan regel icke står att finna i domstolspraxis. En man med
särskilt stora arbetsinkomster torde sålunda icke äga lägga des-
sa till grund för skadeståndet. I en artikel av DAGFINN DAHL i
Nordisk Försäkringstidskrift 1949 s. 344 f uppges, att norska
Høyesterett icke före nämnda år utdömt högre ersättning för
förlust av framtida förvärvsförmåga än 45 000 kr.1 Senare har
emellertid utdömts högre belopp (NR 1949 s. 212). Dagfinn Dahl
gör gällande, att omvänt små inkomsttagare få eller böra få sin
skada ersatt med någon generositet. Såsom skäl anföres, att dessa
böra ha någon kompensation för de chanser som var och en har

1 Ersättningarna pläga i Norge utgå i form av engångsbelopp, icke som i Sverige
med visst belopp i månaden.
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att på ett eller annat sätt förbättra sin ekonomi. Ett visst stöd
för att bortse från ytterlighetsfall har man ansett sig äga i straff-
lagens ikrafttredelselov § 19, varest stadgas att ersättning för
mistning av framtida förvärv skall utgå efter vad »retten under
hensyn til den utviste skyld og omstendighetene forøvrig finner
billig». Tolkningen av lagrummet är dock omstridd.

Den danska lagen om erstatningsansvar for skade ved jern-
banedrift stadgar i § 4, att ersättning enligt lagen för mistad
förvärvsförmåga icke må överstiga 8 000 kr. om året vid full in-
validitet och vid ringare sådan icke den mot invaliditetsgraden
svarande delen av detta belopp. Det anses, att dansk praxis över
huvud är obenägen att ersätta kroppsskada utöver ett visst ge-
nomsnittsmått. Enligt v. EYBEN i tidskriften Sagførerbladet 1950
s. 163 har man i de senaste årens danska praxis varit benägen
att i vanliga skadeståndsmål till utgångspunkt taga en årslön om
cirka 5 000 kr., vilket normalt är den högsta årsinkomst varefter
ersättning från den sociala olycksfallsförsäkringen bestämmes.1

Det blir icke tal om större variationer på grund av de konkreta
upplysningarna om den skadades faktiska årsinkomst. Man går
blott något ned, om det föreligger tämligen säkra uppgifter om
att den skadade icke kunde förväntas komma upp till den nämn-
da årsintäkten inom överskådlig framtid. Detta förekommer i
praxis nästan endast när den skadade var blott delvis arbetsför.
Å andra sidan går man näppeligen väsentligt upp, även om den
skadade hade högre inkomst. En gräns av 8 000 kr. om året torde
man under alla omständigheter iakttaga.

Det sagda torde visa, att det icke är någon självklar sak att
skadestånd för personskada skall utgå med belopp motsvarande
hela skadan. Till stöd för den slutsatsen kan också åberopas, att
den svenska lagstiftningen först i och med 1734 års lag fick en
bestämmelse, nämligen i missgärningsbalken 39: 4, om skade-
stånd för förlorad arbetsförtjänst efter individuell uppskattning.
Tidigare fick den skadade nöja sig med böter till fixt belopp
eller andel i sådana.2

Slutsatsen är av vikt vid övervägande i vad mån beträffande per-
sonskador skadeståndsrätten kan utbytas mot försäkringsanord-

1 Enligt bekendtgørelse d. 17 jan. 1951 5 500 kr.
2 Se HEMMER i Minnesskrift ägnad 1734 års lag, 1934, II s. 767. Enligt vad den-

ne författare muntligen upplyst har han påträffat fall där praxis föregripit nyheten
i 1734 års lag.

21—517260.
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ningar. Ty genom att ersättningarna för vissa fall sättas lägre
än skadan kan man spara in belopp som kunna användas till
att bredda försäkringen utöver vad eljest vore möjligt för den
kostnad man är beredd att nedlägga på försäkringsanordningen.

En avvägning av detta slag är helt naturlig där man avser att
inrätta en social försäkringsanordning. De tillgängliga medlen
förslå i allmänhet icke till full ersättning åt alla åt vilka man
önskar bereda ersättning. Inför valet att beskära antingen er-
sättningarnas storlek eller också kretsen av ersättningstagare
brukar man, vid anordnande av socialförsäkring, välja det förra
alternativet. Det brukar anses viktigare, att ett större antal ska-
dade få en ersättning som gör det möjligt för dem att hjälpligt
draga sig fram än att ett mindre antal behålla sin tidigare lev-
nadsstandard. I en socialförsäkring äro ersättningarna därför
vanligen maximerade. Därigenom räcka de tillgängliga medlen åt
flera. De som vilja ha högre ersättning få teckna frivillig för-
säkring.

Det är anledning att efter dessa reflexioner vända uppmärk-
samheten till den försäkring mot skada av motorfordon som
mer eller mindre obligatoriskt finns i alla nordiska länderna.
Denna försäkring, i Sverige kallad t r a f i k f ö r s ä k r i n g e n ,
är konstruerad som en ansvarsförsäkring. Ersättning utgår allt-
så endast om skadeståndsskyldighet uppstår och icke med högre
belopp än skadeståndet. Ersättningarna äro emellertid maxime-
rade; i Sverige i allmänhet till högst 60 000 kr. för varje skadad
person och 300 000 kr. för varje skadetillfälle.

Trafikförsäkringen kan kritiseras, om man såsom här utgår
från att det i och för sig är önskvärt att ersättning beredes vid
all personskada. (Bet. s. 80 ff.) Ty där såsom i Danmark och
Sverige bilägares skadeståndsansvar icke omfattar klart kasuella
skador, lämnar heller icke ansvarsförsäkringen någon ersättning
för sådana. Ersättningsbehovet är dock lika stort vid dessa ska-
dor som vid dem för vilka ersättning utgår från trafikförsäk-
ringen. Även så till vida leder trafikförsäkringens bundenhet vid
de skadeståndsrättsliga reglerna i vissa hänseenden till begräns-
ning av ersättningarna som i nämnda länder culpa hos den skade-
lidande medför reduktion av ersättningen såsom om det vore frå-
ga om ett skadestånd av bilägaren. Att skadestånd icke är maxi-
merat har vidare föranlett en särskild maximering av ersättning-
en från trafikförsäkringen, men denna har gestaltats som om
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det vore fråga om att maximera ett skadeståndsansvar. Emedan
ett maximum bestämts för varje skadetillfälle, kan en skadads
rätt lida intrång genom att andra jämte honom lidit skada. Och
att, såsom fallet är i Sverige, ett maximum bestämts också för
ersättningen till varje skadad medför reduktion företrädesvis vid
invalidiserande skador, vid vilka höga ersättningar framför allt
kunna komma i fråga, och oftare för yngre än för äldre.

Från de skadelidandes synpunkt äro alla de nämnda omstän-
digheterna att beteckna såsom brister hos trafikförsäkringen.
Det är i och för sig önskvärt, att denna göres mera frikostig.
Detta skulle emellertid medföra större kostnader, om icke sam-
tidigt besparingar kunde göras. Här inställer sig frågan, om icke
det mest angelägna är att så gott som alla som skadas genom
trafik med motorfordon få ersättning och om det icke är jämfö-
relsevis mindre viktigt att ersättningarna täcka hela skadan. Er-
inringarna och reflexionerna i det föregående tala för ett j åkande
svar på den frågan.

Resonemanget utmynnar i att det förtjänar övervägas, om icke
trafikförsäkringen borde läggas om, så att de medel man anser
sig kunna uttaga av bilägarna fördelas bland dem som lida ska-
da genom trafik med motorfordon oberoende av det närmare
sättet för skadans uppkomst. Sannolikt måste en reduktion gö-
ras, emedan medlen icke förslå till full gottgörelse åt alla skade-
lidande. Icke heller därvid bör göras någon skillnad mellan olika
fall efter sättet för skadans uppkomst. I stället fastställas grun-
der för ersättningarnas bestämmande efter behovet av ersätt-
ning. Detta är den synpunkt som är rådande vid socialförsäkring,
och den leder till en reduktion av ersättningarna åt de större
inkomsttagarna. Om dessa önska högre ersättning, må det stå
dem fritt att teckna frivillig försäkring. Detta måste de i alla
händelser göra om de vilja ha säkerhet för att få behålla sin
levnadsstandard, ty de kunna icke utgå från att, om de drabbas
av skada, denna skall vara en sådan som ger rätt till skade-
stånd och att därtill skadeståndet kan utfås.1

Detta program innebär, att man, mer eller mindre undantags-
löst, skulle upphäva all skadeståndsrätt och därmed även allt per-
sonligt skadeståndsansvar för skada orsakad genom trafik med
motorfordon, i den mån icke ansvar i form av regress är på-

1 Vissa av de anförda önskemålen ha förverkligats i den canadensiska staten
Saskatchewan; se USSING i Ugeskrift for Retsvæsen 1951 s. 41 ff.
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kallad av preventionshänsyn. Genom upphävandet av bilägarnas

skadeståndsskyldighet skulle man bli i stånd att uttaga något

högre avgifter utan att öka bördan för kollektivet av bilägare.

Och någon besparing skulle göras genom att man införde sådana

grunder för ersättningarnas bestämmande isom passa i en social-

försäkring, framför allt en maximering av den arbetsförtjänst

som ersattes. Den ökade tillgången på medel skulle användas

till att bättra förmånerna från trafikförsäkringen i de avseenden

i vilka denna enligt det föregående synes snäv.

De delegerade, vilka som nämnt förordat en revision av reg-

lerna om ersättning för skada av motorfordon, ha i sina gemen-

samma rekommendationer yttrat bl. a. följande därom. (Bet.

s. 160 f.)

»Bland de spörsmål, vilka särskilt påkalla uppmärksamhet vid ett
nordiskt samarbete angående ersättning för skada av motorfordon,
äro att nämna följande:

1. Om rätten till ersättning — såsom i Norge — bör inträda även
där skadan icke orsakats vare sig genom fel vid handhavandet av
fordonet eller genom bristfällighet hos detta.

2. Om det personliga skadeståndsansvaret för fordonets ägare, bru-
kare och förare bör bibehållas. Blir svaret nekande, har man att låta
ansvarighetsförsäkringen avlösas av en försäkring till förmån för de
skadelidande. Behandlingen av frågan erbjuder ett lämpligt tillfälle
att pröva de tankar som framkommit om att låta försäkring i vid
omfattning taga skadeståndsrättens plats. Huruvida dessa tankar för-
tjäna gillande och, därest så är fallet, huru långt man bör gå, beror
framför allt av i vilken utsträckning det är önskvärt att upprätthålla
regler om personligt skadeståndsansvar eller i allt fall regressplikt
för att därigenom motverka orsakande av skada.

3. Om motorlagstiftningens regler också böra gälla i fråga om gods
som befordras med fordonet.

4. Vilken verkan den skadelidandes medverkan till skadan bör
medföra.

5. Om den hittillsvarande maximeringen av de belopp ansvarig-
hetsförsäkringen skall täcka bör avlägsnas eller ändras.

I fråga om sistnämnda två punkter är det särskilt anledning att
Överväga, om icke reglerna i högre grad än hittills böra präglas av
sociala synpunkter sådana som de vilka kommit till uttryck i den
sociala försäkringslagstiftningen.»

Kritiken mot den nuvarande trafikförsäkringen går i själva

verket ut på att ifrågasätta, om det är välbetänkt att den är

konstruerad såsom en ansvarsförsäkring, knuten till skadestånds-

rätten. (Bet. is. 80 f.) I och med att den är obligatorisk, har det

bildats en genom obligatoriska avgifter åstadkommen kassa. Hur
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dennas medel skola fördelas bör icke bero av skadeståndsrätts-
liga regler. Ty dessa äro formade för en annan situation än den
som föreligger när det finns en genom obligatoriska avgifter
bildad kassa att ösa ur. Skadeståndsreglerna ha tillkommit un-
der inflytande av den inledningsvis nämnda motsatsställningen
skadelidande contra skadeståndsskyldig. Det är på grund av den-
na motsatsställning som enligt svensk rätt skadestånd icke ges
för klart kasuell skada av motorfordon; man har ej ansett sig
böra belasta bilägaren med skadeståndsskyldighet för sådan
skada. Men motsatsställningen är upphävd i och med att ersätt-
ningen skall betalas icke av en enskild utan av en genom obliga-
toriska avgifter bildad kassa. Det är irrationellt att ändock vilja
fördela medlen efter skadeståndsrättsliga regler. I stället böra
de fördelas så, att de hjälpa de skadelidande på bästa sätt. Vil-
ken den bästa fördelningen är kan vara föremål för delade me-
ningar. Men så mycket är i allt fall klart, att de skadelidandes
behov av ersättning är oberoende av hur skadan uppkommit. Den
som blivit överkörd av bil har lika stort behov av ersättning oav-
sett om bilen, exempelvis, framförts culpöst eller icke. Det är
därför för den skadelidande ovidkommande om bilen framförts
så att skadeståndsskyldighet kan åläggas bilägaren.

Detta resonemang stöder de förut uttalade önskemålen, att
ersättning från trafikförsäkringen måtte utgå även för klart ka-
suella skador, att skadelidande som culpöst medverkat till ska-
dan måtte behandlas bättre, närmare bestämt såsom en försäkrad
och icke som en person som framställer skadeståndsanspråk,
samt att ersättningarna måtte bestämmas efter grunder som pas-
sa i en socialförsäkring, alltså med maximering av den inkomst
som ersattes och icke efter skadetillfället eller skadad person.

Resonemanget innebär, att man bör ställa sig avvisande över
huvud mot obligatorisk ansvarsförsäkring mot personskada.
(Bet. s. 82 f, 97 och 102 f.) En obligatorisk försäkringsanord-
ning för personskada bör i stället formas såsom en social olycks-
fallsförsäkring. Därmed är dock icke sagt, att det icke kan vara
motiverat att kostnaderna för försäkringsanordningen såsom en-
ligt den nuvarande trafikförsäkringen läggas på upphovsmän-
nen till skadorna. I det hänseendet äger vad som anförts i när-
mast föregående avsnittet tillämpning.

På ett vidsträckt område ha i alla de nordiska länderna en
o b l i g a t o r i s k s o c i a l o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g in-
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förts, nämligen för a n s t ä l l d a m o t o l y c k s f a l l i ar-
b e t e t . Icke heller denna försäkringsanordning går emellertid i
alla avseenden fri från erinringar från de nu anförda synpunk-
terna. (Bet. s. 87 ff och 94 ff.) Här må allenast erinras, att enligt
svensk rätt den skadade äger att göra gällande skadeståndsan-
språk enligt skadeståndsrättsliga regler i den mån ersättningen
från olycksfallsförsäkringen icke täcker hela skadan. Mot denna
ståndpunkt, vilken medför att skadade arbetare icke sällan fram-
ställa skadeståndsanspråk mot sina arbetsgivare, kan i enlighet
med tankegången i det föregående erinras, att det vore bättre
att de anställda avskures från skadeståndsanspråk mot sina ar-
betsgivare, eller än hellre mot arbetsgivare över huvud. Arbets-
givarna såsom kollektiv skulle därigenom få en lättnad som
kunde utnyttjas till att något höja avgifterna och därmed er-
sättningsnivån överhuvud.

Norsk rätt intager i princip denna ståndpunkt, i det att an-
ställd som har rätt till ersättning från olycksfallsförsäkringen
icke därutöver äger göra gällande skadeståndsanspråk mot sin
arbetsgivare eller annan arbetsgivare som är ansluten till sam-
ma försäkringsanordning, såvida icke arbetsgivaren orsakat ska-
dan med uppsåt eller av grov oaktsamhet och detta konstateras
genom straffdom. Även i Danmark medför olycksfallsförsäkring-
en en begränsning av arbetsgivarnas skadeståndsskyldighet. Om
en försäkrad anställd kommer till skada under arbetet till följd
av arbetskamrats vållande, är nämligen enligt praxis arbetgiva-
ren icke skadeståndsskyldig enligt den allmänna regeln om hus-
bondeansvar i Danske Lov 3—19—2. Arbetsgivaren anses där-
emot icke befriad från ansvar för skada som vållats av honom
själv eller någon i mera ledande ställning. För att kunna väcka
skadeståndstalan mot arbetsgivaren måste emellertid den som
uppburit ersättning från olycksfallsförsäkringen ha tillstånd av
direktoriatet för detta.

Huru tillfredsställande det än må vara, att försäkringsanord-
ningar sådana som trafikförsäkringen och olycksfallsförsäkring-
en kommit till stånd, ge de anledning till frågan, varför just de
skador som dessa anordningar avse ställts i särklass. (Bet. s.
78 f.) Från de skadelidandes synpunkt är det, såsom förut fram-
hållits, likgiltigt på vad sätt skadan uppstått. Finns det då till-
räcklig grund för att en arbetares anspråk på ersättning skall
bedömas annorlunda än hans hustrus eller att arbetarens rätt till
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ersättning skall vara olika allt efter det han skadas under ar-
betstiden eller under fritid eller, om han skadas under fritiden,
olika för skada av bil och för skada av cykel?

Historiskt och psykologiskt är tillkomsten av olycksfallsför-
säkringen och trafikförsäkringen lätt att förklara. Den förra
bygger på tanken, att med anställandet av arbetare bör följa
skyldighet att sörja för ersättning åt dessa om de komma till
skada under arbetet. Detta är ett åliggande som anses böra följa
av anställningsavtalet liksom andra åligganden enligt detta. Att
den anställde på arbetsgivarens bekostnad hålles försäkrad är
jämförligt med en löneförmån. Trafikförsäkringen åter har till-
kommit såsom ett medel att hjälpa de skadeståndsberättigade
till deras rätt och har tillika, i den mån bilägarens skadestånds-
skyldighet täckes av försäkringen, för bilägarna förvandlat ris-
ken att ådraga sig skadeståndsskyldighet till en jämn kostnad.

Tankegången är som synes olika i de två försäkringsanord-
ningarna. Olycksfallsförsäkringen är icke begränsad till verk-
samheter vilka såsom biltrafik framstå som farliga. En stor ad-
ministrativ apparat med avgiftsuppbörd och avgiftsbokföring ar-
betar för att ge försäkringsskydd i en mycket stor mängd fall
där behovet av sådant skydd icke är större, utan ofta mindre,
än i fall som lämnas utanför skyddet. (Bet. s. 95 f.)

Behovet av ersättning i de fall där skada inträffat är emeller-
tid som sagt oberoende av på vilket sätt skadan uppstått. Att de
nämnda försäkringsanordningarna äro begränsade känns därför
som en brist, och hänsyn till de skadelidande manar till utvidg-
ning av anordningarna. Den svenska olycksfallsförsäkringen har
därför dels genom lagändring, dels genom praxis utsträckts i
skilda hänseenden. Den omfattar sålunda nu icke blott skada i
arbetet utan också skada under färd till och från detta, och den
har utvecklats till att omfatta många som utan att vara anställda
i vanlig mening äro socialt och ekonomiskt jämställda med så-
dana. Denna utveckling har icke hindrat, att önskemål fram-
ställts om lagändring för att ytterligare utsträcka olycksfalls-
försäkringen så att även självständiga yrkesutövare skola bliva
delaktiga av försäkringsskyddet. Den svenska trafikförsäkringen
åter har genom extensiv tolkning av uttrycket skada i följd av
trafik med motorfordon i praxis fått ett så vidsträckt tillämp-
ningsområde som gärna varit förenligt med lagtexten. Hur än
gränserna för olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkringen
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dragas, måste det emellertid inträffa, att det är svårt att göra
begripligt för en skadelidande som stannar utanför varför icke
även han kan få komma i åtnjutande av förmåner från en försäk-
ring. Det är över huvud ett oting, att skadelidandes rätt till er-
sättning skall vara beroende av de juridiska subtiliteter som
framtvingas av det nuvarande systemet med dess begrepp olycks-
fall i arbete och skada i följd av trafik med motorfordon. (Bet.
s. 79.)

På alla erinringar som angå omfattningen av de nuvarande för-
säkringsanordningarna finns visserligen svaret, att det dock har
lyckats att skaffa medel till att i denna omfattning trygga de
potentiellt skadelidande och att försäkringsskyddet icke bör
minskas blott för det att dess omfattning icke är rationell: något
är bättre än intet. Men svaret är icke fullt tillfredsställande. Det
idealiska vore, att alla som lida personskada finge ersättning
och efter grunder som rättade sig efter behovet av ersättning,
icke efter sättet eller, såsom enligt olycksfallsförsäkringen, tiden
för skadans uppkomst. Såsom ett framtidsmål anmäler sig därför
o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g av h e l a f o l k e t . (Bet. s. 96 ff.)

Vid sådan försäkring skulle det knappast komma i fråga att
göra skillnad mellan olika skador efter sätt och tid för deras
uppkomst. Ty det är uppenbart, att de medel som stode till för-
fogande för ersättningar skulle komma till bättre användning om
de fördelades efter behovet av ersättning, låt vara icke efter indi-
viduell behovsprövning utan enligt fasta regler.

En vidare utveckling av denna tanke är att ifrågasätta, om icke
en allmän olycksfallsförsäkring borde kombineras med att de
till ersättning från försäkringen berättigade i princip avskures
från rätt att utöver ersättningen utfå skadestånd. Den lättnad,
som en sådan åtgärd skulle innebära för kollektivet av de po-
tentiellt skadeståndsskyldiga, skulle åtminstone till en del kun-
na tagas i anspråk genom avgifter till försäkringen. Innebörden
av åtgärden vore, att de potentiellt skadeståndsskyidiga bleve
försäkrade mot risken att ådraga sig skadeståndsskyldighet
gentemot de skadade.

Tanken att olycksfallsförsäkra hela folket är icke så utopisk
som den kanske förefaller. I Sverige skall enligt lag den 3 ja-
nuari 1947 om allmän sjukförsäkring, vars ikraftträdande vis-
serligen uppskjutits till en obestämd tidpunkt, finnas en obliga-
torisk sjukförsäkring som i princip skall omfatta hela folket och
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icke skall vara inskränkt till sjukdom i vanlig mening utan så-
som sjukdom räknar även läkningsprocessen efter en kropps-
skada. En obligatorisk allmän invaliditetsförsäkring äger Sverige
vidare i folkpensioneringen. Ersättningarna från båda dessa all-
männa försäkringsanordningar äro på det hela ,taget mera be-
gränsade än ersättningarna från de speciella försäkringsanord-
ningarna trafikförsäkringen och försäkringen för olycksfall i ar-
bete. Detta gäller både beloppen och den tidslängd för vilken er-
sättning kan utgå; tiden är nämligen maximerad i sjukförsäk-
ringen. I denna och i folkpensioneringen kommer Sverige emel-
lertid att ha en allmän försäkring innefattande även olycksfalls-
försäkring. Sjukförsäkringens ikraftträdande kommer därför att
aktualisera frågan, om det är motiverat att låta obligatoriska
försäkringsanordningar avseende personskador lämna ersätt-
ningar efter grunder som variera efter tid och sätt för skadans
uppkomst.

Om ersättningsgrunderna i stället skola göras enhetliga, i det
att variationer tillåtas endast på grund av olikheter i behovet av
ersättning, är det självfallet önskvärt, att de icke stanna vid de
lägsta av de f. n. stadgade. Skall det låta sig göra att därtill i
princip avskaffa skadeståndsskyldighet för personskada, är det
troligen, om icke av andra så av psykologiska skäl, nödvändigt,
att de nå upp till den nuvarande olycksfallsförsäkringens jäm-
förelsevis höga nivå. (Det bör emellertid icke anses från början
uteslutet, att medel kunna anskaffas till ersättningar av erfor-
derlig storlek och att fördelen av att alla äro försäkrade mot
olycksfall till ett blygsamt men ändock nöjaktigt belopp upp-
väger kostnaden.

Möjligen kan genom den försäkringsanordning som här disku-
teras även beredas ersättning för skada på kläder i samband med
personskada. Om så anses önskvärt, kan också erättning för sve-
da och värk samt lidande genom lyte beredas. Sådan ersättning
torde dock i så fall böra utgå i anslutning till standardiserade
taxor. Frågan, om sådan ersättning skall inrymmas i försäk-
ringen, blir därför huvudsakligen en fråga om försäkringsbelop-
pens storlek.

Till bestridande av kostnaden för en allmän olycksfallsförsäk-
ring skulle utom avgifter av de försäkrade och bidrag av allmän-
na medel också kunna uttagas avgifter av sådana verksamheter
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som medföra mera avsevärd risk för olycksfall. Därjämte skulle
vissa inkomster inflyta genom regress mot skadeståndsskyldiga.

Skadeståndrätten skulle nämligen bestå i form av regressrätt,
men reglerna om regress skulle kunna formas helt efter vad som
vore påkallat från preventionssynpunkt och därför kunna göras
betydligt mera skonsamma mot de skadeståndsskyldiga än de
nuvarande skadeståndsreglerna. Det torde nämligen vara möj-
ligt att i allmänhet låta dem som vållat skada genom tillfällig
ouppmärksamhet eller misstag under brådskande förhållanden
slippa undan helt eller med betalning av ett mindie belopp. Å
andra sidan synes det icke motiverat att såsom enligt den svens-
ka olycksfallsförsäkringen anställds arbetsgivare skall vara helt
fritagen från regress därest han icke orsakat skadan uppsåtli-
gen. Att arbetsgivarna betala bidrag till försäkringen, eller så-
som enligt den nuvarande svenska olycksfallsförsäkringen helt
bekosta denna, utgör icke något bärande skäl, varför de skulle
vara undandragna regress som är motiverad av preventionsskäl.
Att förmå arbetsgivare till skyddsanordningar, arbetsinstruktion,
val av betryggande materiel, kontroll m. m. är om något en upp-
gift för regressregler. Ty det är av vikt, att skadeförebyggande åt-
gärder som medföra utgifter framstå såsom lönande för arbets-
givaren. (Bet. ,s. 89 ff.)

Hur en allmän obligatorisk olycksfallsförsäkring närmare
skulle organiseras är en praktisk fråga, som icke skall dryftas
här. Flera möjligheter äro tänkbara, icke blott en statlig organi-
sation. Det förtjänar observeras, att i Sverige trafikförsäkring-
en ehuru obligatorisk icke ombesörj es i statlig regi och den obli-
gatoriska försäkringen mot olycksfall i arbete allenast delvis.

Det är också att märka, att förmånerna från en allmän olycks-
fallsförsäkring måste bliva rätt låga. Stort utrymme skulle där-
för finnas för frivillig olycksfallsförsäkring. Det är möjligt, att
denna skulle stimuleras om människor icke kunde hänge sig
åt de i verkligheten ofta bedrägliga förhoppningarna om ett stort
skadestånd i händelse de skulle bli skadade.

I sina rekommendationer uttala sig de delegerade rätt försik-
tigt om möjligheten att genomföra en allmän olycksfallsförsäk-
ring och låta denna träda i skadeståndsrättens ställe beträffande
personskador. De anföra (Bet. s. 167 f):

»Huruvida socialförsäkringen kan avlösa skadeståndsrätt i fråga
om skada å person, beror av omfattningen av de förmåner som för-
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säkringen bereder. Det kan tänkas visa sig möjligt att låta skade-
ståndsskyldighet för personskada falla bort i de flesta fall, om det
lyckas att genom socialförsäkringsanordningar, som omfatta alla
olyckstillfällen, giva de breda lagren en någorlunda god trygghet mot
förlust som tillskyndas genom skada orsakad av tredje man. Också
av hänsyn till skadeståndslagstiftningen är det därför mycket önsk-
värt att i nära framtid få till stånd en prövning, om ett sådant ut-
byggande av den sociala lagstiftningen bör eftersträvas och kan tän-
kas genomfört i en icke alltför avlägsen framtid.»

De delegerade framhålla ytterligare, att det vore av värde att
få till stånd utredningar som kunde vara ägnade att belysa frå-
gan om kostnaderna för en olycksfallsförsäkring omfattande hela
folket.


